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ಸಾ| ಭಾರತಿಗೆ 



ಕೃತಜ್ಞ ತೆಯ ಎರಡು ಮಾತು 

ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರವರ್ಶಿಸದಿದ್ದರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ 

ಮೂಲಕ ಪೃವರ್ಶಿ; beh ; ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆಗ ಮಾಡಿಸಂತ್ತಬೆಂಬಂದಂ ಉಪನಿಷದ್ 
ವಾಕ್ಕವೊಂದರ ಸಾರೆ, ನನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತಂ ನಿಜವೆಂದೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ಅಂದೊಂದಂ ಸಂಜೆ, . (೧೯೮೧ ಮಾರ್ಚ್ ಕೊನೆಯವಾರ) ನನ್ನ ಜೀವವಿಮಾ ಕಾರ 

ಕೂನಿಕೆಯ ನಡುವೆ ನಾನು ಇದ್ದಾಗ,ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಗಂರಂಗಳಾದ ಕಾರ್ಕನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬಂದ 

ಪೂಜ್ಯ ಡಾ|| ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರಂದ್ರಪ್ಪನವರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬೂದಿಯಾಗದೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ 

ಉಳಿದಿದ್ದ ಕಾರ್ಯೊತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಚೇತನ ತುಂಬದಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗಂರುಗಳಾದ 
ಪೂಜ್ಯ ಡಾ॥ ಎಂ. ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿಗಳ ಹಾಗೂ ಪೂಜ್ಯ ಡಾ|| ಪಿ. ವಿ. ನಾರಾಯಣ 

ರವರ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಬೆಂಂಒಲ, ಕಾರ್ಯದ ರೂಪು 

ರೇಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಂತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅವರು ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯ 
ಸರ್ವಥಾ ನೆರವೇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 

ಡಾ| ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ತಾವೇ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಸೂಚಿಸಿದುದಲ್ಲದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ 
ಹರಿದಾಸರ ಕೃ. ತಿಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನೇಕೆ ನಡೆಸಬಾರದೆಂಬ ಸಲಹೆಯಿಂತ್ಹರಂ, 

ಡಾ| ಎಂ. ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿಯವರಂ ಅದನ್ನೊಪ್ಪಿದಂತೆಯೆ ನನ್ನ ಒಂದಂ ಅನಿಸಿಕೆಗೆ 

ಮನ್ನಣೆ 'ನೀದಿದ ಡಾ॥ ನಾರಾಯಣ ಅವರು, 'ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನವೆಂದೇಕೆ 
ಕೃತಿಗಳೆ ಅಧ್ಯಯನಗೈಯಬಾರದೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದರಂ,: ಅದರಂತೆಯೆ "ಹರಿದಾಸ 

ಆಂದೋಲನ-ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ' ನಿಬಂಧದ ರೂಪುರೇಷೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೊನರಿ, ಬೆಳೆಯ 

ತೊಡಗಿತು. ಅದಂ ಈ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ನಡೆದ ಭಕ್ತಿಯ 
ಆಂದೋಲನಗಳಲ್ಲಿ ವಚನ * ಆಂದೋಲನ ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ ಸ್ಥಾಯಿ ಆಗಿವೆ, 

ಅವುಗಳು ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಕ ತಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿ ರ ಕೊಡುಗೆ, ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ, ಸಾತ್ವಿಕ 

ಸೌಮ್ಯ ಸ್ಥ ರೂಪದ ರದೋಲನ. ಈ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವ: ಪ್ರಯತ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿ 
ದ್ವೇನೆ. 

ನಾನು-ವ್ರ ೈತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಕೊನಿಕೆ ಪ ಸವೃತ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಚರೈ, ಓದಂವುದು, 

ತಿಳಿದವರ ಬಳಿ ತಿಳಿಯಲೆತ್ಲಿಸುವೆ ಹಂಬಲ ನನ್ನದಂ. ಅಂತೆಯೇ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯಂನದಲ್ಲಿ 

ಆಳ, ಆಳವು ಇಲ್ಲವೇನೊ ಎಂಬ ಕೊರತೆ: ಆನೇಕ ಬಾರಿ ಬಾಧಿಸಿದೆ. ಆ.ಸಂದರ್ಭ 
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ದೆಣ್ಟೆಲ್ಲ ಡಾ| ಪಿ. ವಿ. ನಾರಾಯಣರು ನನಗೆ ಕೇವಲ ನಿಬಂಧ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಃ 
ಆಗದೆ, ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸೋದರನಂತೆ ವಾಶ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಕಂಡು, ತಿದ್ದಿ, ಅಭಿ: 

ಠಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳಿಗೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದಾ [ 

ಚೆದಾನಂದಮೂರ್ತಿಗಳವರಂಶೂ ತಮ್ಮ. ಅನೆ:ಕ ಐರ್ಹಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯ: 

ಪಡೆದಿರುವ ಪ್ರಗಲ್ಫ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಆನೇಕ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ 

ಜಿ. ಎಸ್, ಎಸ್. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯವಿಖಾಮಾಂಸೆ,  ಕಾವ್ಯಾಭ್ಯಾಸಂ 

' ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯ ಕಿ ಸ ದ್ಧಾರೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರದ ಧ 
ಡಾ|| ಎಂ, ಎಂ. ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಯಂವರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಧ್ವಾ ಸರು. ಅವರ ಕೇ 

ನಾನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಡಾ||.ಕೆ.ಎಂ.ಕೃ. ಅವರನ್ನೂ ಸಂಸರ್ಕಿಸಿದ್ದೇನೆ. 

ಪೇಜಾವರ ಶ್ರಿ (ಗಳವರ ಅಮೊಲ್ಕ ಪಡ್ಚ, `ನನಗೆ ಅವರ ಅರೀರ್ವಚನ ಒದ! 
` ಹಿರಿಯರಂತೆಯೇಃ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು "ಹಿರಿಯರಂ ಮೈಸೂರಿನ ಡಾ ಜಿ. : 

ರಾಯರು (ಈಗ ದಿವಂಗತರು) ಆವರಿಗೆ ಆರೊಗ್ಯ "ವಿಯ ರದ ಸಮರ್ಯ 

'ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮಾ ಅಮೂಲ್ಯ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಬೆಳಕ 

ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 'ತಿಳಂವಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. . ನಾನು ಈ ಮುನೀಯರ ಬಳಿ ಅನೆ 
ವನ್ನು ಮೊಕ್ತ ಮನದಿಂದ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ' ತವಿಂಳಂ-ತಾಯಿ ಭಾಷೆಯ 
ಒಳ್ಳೆ ತಮಿಳಿನ ಭಾಷಾ ಪ್ಪ ಪ್ರಭೇಶನಿರದಾರಣ ವರದರಾಜರಾಯರಂ ಸೂಚಿಸಿದ 
“ಆಳ್ವಾರರ ನುಲಾಯಿ:ರ' ದಿವ್ಯಪ್ರಬಂಧ ಹಾಗೂ ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿ ಕುರಿತ 

ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮೈಸೂರಿನ ಶಾರಃ 

- ಸಾಲ: ಜಿ ನಲ್ಲಿ ;ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವ , ಡಾ|| ಎಸ್. ಶ್ರಿ“ನಿವಾಸಮೂತಿ! 
ಳು 

'ಮದ್ವ "ಸಂಪ್ರ ದಾಯ ಕುರಿತು. ಕೆಲವು ದಿನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ದ್ದಾರೆ ಕಟ್ಟೇವಂ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ, ಹರಿದಾಸಲಾದ, ಅಪ್ಪಾಜಿ ವಂಕಟರಾಯರ” ಅಮುಯಾಯಿಗೇ ಹ್ i 1 
'ಜಗನ್ಮಾಥರಾಯರು (ಆ ತಜ್ಯೊಕ್ಸೇಟ್ ರಾಮಚಂದ್ರರಾಯರ ಮಕ್ಕಳಂ) 

೯೬ ೫ ಶ್ರೀ ಗುರುಗೋವಿಂದ ವಿಳಲರನ 

ಕಾಣುವ ಭಾಗ್ಯ (ನಾನು' ನವಂಬರ್ 1982ರಲ್ಲಿ. ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ನ 

"ಮೆ ಸೂರಿಗೆ ಬರುವಾಗ್ಗೆ ಆಗಷ್ಟೇ ಪ್ರೀ. ಗುರುಗೋವಿಂದರಾಯರು ̀  -: 

ಸೇರಿದ್ದರು) ನನ್ನಡುಗರದ್ದರೂ : ಅವರ ಮಗ ಸ್ರೀ ಗುರುರಾಚಾಚಾರ" 
ಪುಸ್ತಕ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ' ̀ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ, ನೆರವಾದ ಅತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇ! 
'ಕೃತಸ್ಥ್ಯತೆಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. 

'ಅಧ್ಯ ಯನದ ' ವಿಚಾರದಿಂದ. ಹಿಡಿದು ಕೊನಗೆ ' ನರಸಿ, ಹೆರಸಿರುಃ 

“ಜಿ.ಎಸ್. ಏಸ್ ಜವ ನುರೆಯಣರಿಗೆ ಮತ್ತೆ''ಜಂದಸಟಿ; ನಿಸುತ್ತದೆ. 
'ಗ್ರಂಘಾಲ ಯದ « ಅನುಕ ಲತೆಯೊದಗಿಸಲು ಪಟಣ ಸಲಹೆಗಳಿತ್ವ ಡಾ! ಪ 

Ne 
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ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವೇದಾಂತ ಕಾಲೇಜಿನ ಪೂಜ್ಯ ಹರ್ಷನಂದಜೀ, ಡಾ| ಆರ್ಮೀನಸ್. 

ಸುಂದರಂ ಅವರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ನವನ, 

ಈ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರೆಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕನ್ನಡ 

ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞ"ಎಂದರೊ ವಂಹಾನಂ 
ಭಾವುಲು ಅಂದರಿಕೆ ವಂದನವಂ' ಎಂಬ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರವಾಣಿಯನುಂಸರಿಸಿ ಹಿರಿಯ 
ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಗೆ .ನೆವಿಂಸುತ್ತ ಈ ಎರಡು ನುಡಿ ನವಂನನನ್ನರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 

ಕೊನೆಯದಾಗಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನೆನಸಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಮಾಧಂಸಂಬೇಧ ಅವರು 
ಹಂದಾನಸಾಹಿತ್ಯ, : ಸನಾಶನ:ಭವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ 
'ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಂವ, ಒಡಮೂಡಿಸುವ ಕಾಯಕವನ್ನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಕಾಲ ನಡೆಸಿದ ಹಿರಿಯ 

ರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಬೋಧ ರಾವಂರಾಯರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಂ ಇವರು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ 

ಯಿರಿಸಿ, ಈ ನಿಬಂಧವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚು. ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು, 
ನಿಬಂಧವನ್ನು ರಕ್ಷಾಕವಚದಲ್ಲಿ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿಸುವ ತನಕ. ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ 
ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಂತ್ರವೆ. ಈ ನಿಬಂಭವನ್ನು ' ಪರಾವಂರ್ಶಿಸಿ ತಮ್ಮ 

ಅಮೂಲ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಿದ ಡಾ| ಜಿ. ವರದರಾಜಾರಾವ್ ಅವರಿಗೂ, ಡಾ! 

ಕಲ್ಬು ರ್ಗಿ "ಅವರಿಗೂ ಪಿಎಚ್.ಡಿ, ಪದವಿ ನೀಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿ. ವಿ. ನಿಲಯಕ್ಕೂ 

ನನ್ನ ನಮನ. 

ನಿಬಂಧ ಸಾದರಪಡಿಸಿದನಂತರ ಪಿಎಚ್.ಡಿ, ಪದವಿ ಪಡೆದ, ಅದನ್ನು ಶಿಳಿಯ 
ಪಡಿಸುವ ಸವಂಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ವರದರಾಜಾರಾವ್. ಅವರು ವಿಧಿವಶವಾದದ್ದು ನನ್ನ 
ದುರಾದೃಷ್ಟವೇ ಸರಿ, ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನೆ ಗುರು ಸ್ವರೂಪರಾದ ಡಾ| 
ಹಾ. ಮಾ. ನಾಯಕ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಿ. ಪಿ, ಕೆ. ಯವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಳಲು ತೋಡಿ 
ಕೊಂಡದುಂಟಂ, ನಿಬಂಧ ಪ್ರಕಟ ಆಗಬೇಕೆಂದೆ ಪರೀಕ್ಷಕರು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು 

ನನಗೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿತು. : ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿ 

ವಾಸನ ಜಯೆಯೆಂಬಂತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಹರಿದಾಸ ಯೋಜನೆಯಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ 
ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿದ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ನವಂನ ಸಲ್ಲುತ್ತವೆ. 

ನಿಬಂಧಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಾ ಹರಕೆಯ ಪರಿವೇಷ ನೀಡಬೇಕೆಂದಂ ಡಾ| ಹಾ ವಣ ನಾಯಕ್ 

ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ, ಅವರಂ ಒಪ್ಪಿ ತವ್ಮ್ಮ ಅವಂೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ 
ಬರೆದಂಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ. ಸಿಪಿಕೆಯವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದುದಕ್ಕೆ ಅವರಂ ಕೂಡ 

ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಅಭಿವಂತ ನೀಡಿ ಹರಸಿದಾರೆ, ವಿಂಶ್ರರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್. ಎಸ. ಶಾರದಾ 
ಪ್ರಸಾದರು ನೆನ್ನ ಕೋರಿಕೆಗೆ ಮನ್ನಣೆಯಿತ್ತು, ' 'ಕರಡಚ್ಚು ತಿದ್ದಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದಾರೆ. 
ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ನವಂನ, ` 



ನನ್ನ ಈವರೆಗಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜತೆ ನಿಂತಂ ಸಹಕರಿಸಂತ್ತಿರಂವ 
ನನ್ನಾಕೆ ಭಾರತಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲುತ್ತವೆ. 

ಬಂಧ ಮಂಡ್ರಿಸಿರುವ ' 'ವಿಂತೃಟ್ಟಂಟರ್ಸ್'ನ. ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ 

ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲುತ್ತವೆ, 

ಷಾ!'ನಿ, ಕೃ. ರಾಮಶೇಷನ್ 



ಅಧ್ಯಾಯ-3 

ಅಧ್ಯಾಯ-2 : 

ಅಧ್ಯಾಯ-8 : 

ಅಧ್ಯಾಯೆ-4 : ಪ್ರಮುಖ ಹರಿದಾಸರು ಹಾಗೂ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಚನೆಗಳು 

ಅಧ್ಯಾಯ-ರಿ 

ಅಧ್ಯಾಯ-7 ; 

ಅಧ್ಯಾಯ-8 ; 

; ಹರಿದಾಸರು-ಐಚನಕಾರರು-ಆಳ್ವಾರರುಂ ಅಧ್ಯಾಯ-9 

ಪರಿವಿಡಿ 

: ಪ್ರವೇಶಿಕೆ-ಅಧ್ಯಯನೆದ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಹರಹು 

ಹರಿದಾಸ ಅಂದೋಲನ 

ಕರ್ನಾಟಕ. ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿಶ್ಯದ ಉಗಮ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪ 

: ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯ 

ಆಧ್ಯಾಯ-6 : ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ 

ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಗಳ ಮೌಲ್ಯ 

ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ ಮತ್ತು ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತ 

ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯ ಹಿನ್ನೋಟ 

ಅನುಬಂಧಗಳು 

551 



ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು 

ಪ್ರವೇಶಿಕೆ-ಅಧ್ಯಯನದ ಉದ್ದೇಶ 

ಮತ್ತು ಹರಹು 



ಪ್ರವೇತಿಕೆ - ಅಧ್ಯಯನದ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಹರಹು 

ಮನಂಷ್ಯನ ಹಂಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೇ ಬಂದ ಧರ್ಮ--ಅದನ್ನನಂಸರಿಸಿ ಬಂದ ಮಂತ 

ಅವನೆಷ್ಟೆ ಪ್ರಾಚೀನವಾದದ್ದು. ಯಾವುದು ಧಾರಣಶಕ್ತಿ, ಧರಿಸುವ ಚೈತನ್ಯ ಪಡೆದಿ 

ದೆಯೋ ಅದನ್ನೆ .ಧರ್ಮವೆಂದೂ, ಯಾರು ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಂತ್ತಾರೆಯೊ ಅದಂ 

ಅವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಂತ್ರದೆ, ಎಂದೆಲ್ಲ ಶಿಳಿಸಂವ ಸೂಕ್ತಿಗಳುಂಟು, ವಂತ ಎಂದರೆ ಅರಿವಿನ 

ಬೆಳಕು. ಅದನ್ನು ತಿರಂಗಂ ಮರುಗು ಓದಿದಾಗ ಬರಂವುದಂ ತವಂವೆಂದಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ, 

ಧರ್ಮು-ವಂತಗಳ ತವರೂರಾದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಗೈತಿಕಾಸಿಕ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ದೈವೀ 

ಅಸ್ತಿತ್ಯವಾದದ ಬಗ್ಗೆ, ದೇವತಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಂಹ:ಗಳನೇಕ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಕಾಣಬಂದಿ 

ರುವುದಲ್ಲದೆ, ಭಾರತೀಯನ ಬದಂಕೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನಂಸಾರ ಅಗಿದ್ದೂದಾಗಿತ್ತು ಎಂಬಂದೂ 

ತಿಳಿಯಬರಂತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ನೆಲೆನಿಂತು ಕರಗಿದ, ಇರಂವ, ವಂತ-ಧರ್ಮ 

ಗಳಂತೆಯೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದಂ ನೆಲೆನಿಂಶ ಧರ್ಮು--ಮತಗಳೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿವೆ. 

ಯಾವುದೆ ವಂತೀಯ-ಧಾರಿರಕ ಚಟಂವಟಿಕೆ-ಚಲನೆ-ಅದರ ಸ್ವರೂಪ, ವಿಚಾರ ಒಪ್ಪತಕ್ಕ 
ವ್ಯಕ್ತಿ-ಸಮಂದಾಯ-ಬಣವಿರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮತ-ಧರ್ನುದ ಒಂದಂ ಆಂದೋಲನದ 

ಸಂಳಿಗಾಳಿಯೆದ್ದಿರಂವ್ರದಂ, ಅನಂತರ ಆದಂ ತನ್ನದೆ ಆದ ಬೃಹತ್ ಸ್ವರೂಪ' ಪಡೆದಿರು 
ವಂಥದು, ತಿರಂತಿರುಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸರಿಸಲು ಶ್ರವಿಂಸಿರುವುದು, ಇರಂವುದಂ- 

ಸೋತಂತೆ ಕಾಣುವುದು, ಎಲ್ಲವೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯಬರಂತ್ತದೆ-ಆಯಾಯ ದೇಶದ ವಂತ-ಧರ್ವದ 

ಇತಿಹಾಸಗಳಿಂದ, ಅಂತೆಯೆ ಆಯಾಯ ಮತ ಧರ್ಮದ ಪ್ರವರ್ತಕರೂ, ಹರಿಕಾರರೂ 
ಆನೇಕ. ಇತಿಹಾಸ, ಬರಿಯ ರಾಜರ, ರಾಜ್ಯಗಳ, ಅವರು ತವ್ಮೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತಾರ 

ಕ್ಯಾಗಿಯೊ, ಸ್ವರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿಯೊ ನಡೆಸಿದ ಕದನ ಸವಿಸಾಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ ಆಗದೆ ಜನತೆಯ ಬದುಕಿ 
ನೆಳೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಿಬಿಂಬಿಸಂವ ಪುಟಗಳೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುವ 
ಸಾಹಿತ್ಯ ಜನತೆಯ ಬದಂಕಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೇ ದೊಡ್ಡವರು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು 

ಬದಂಕಿನ ಪ್ರಶಿಬಿಂಬವೆನ್ನುವುದಂ. ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ-ಬದುಕನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಅವಳಿಜವಳ್ಳಿ 
ಹತ್ತಿರದವು, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿದೆಯೆಂದೂ ಹೇಳುವುದಂಂಟಿಂ. 

ಭಾರತೀಯರ ಬದಂಕಂ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೊದಲಿಂದ ಧಾರ್ನಿಕವಾದದ್ದೆ. ಧರ್ಮದ 

ಸೆಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಹಿತ ಆಗಿಸಿದ್ದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ತತ್ಯಾಲೀನೆ ಜೀವನದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ 
ವನ್ನಾಗಿಸಿತಂ ಕೂಡ. ಇದೇ ಸಾಹಿತ್ಯವೆ ಶಾಸನ, ಕಾವ್ಯ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥ-ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಡ 
ಮಂಡಿಬಂದಿರುವಂಥದು. ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯಣಯ ಕಾಲದ ಬದಂಕಿನ ಮೌಲ್ಯ (ಉದಾ 

. 9ನೇ ಶ,ದ, ಪಂಪನ ಕಾಲದ ವೀರ, ಜಾಗ, ನನ್ನ್ನ )ಗಳಂ ಪ್ರತಿಜಿಂಬಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, 



4 ಹರಿದಾಸ ಆದೊಲನ : ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ 

ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ಕವಚವಿದ್ದೇ ಇವೆ, ಧರ, ಭಾರತೀಯನ ನೆತ್ತರೊಂದಿಗೆ 

ಹರಿದಂ ಬಂದದ್ದೆನ್ನಬಹಂದು. 

ಯಾವುದೆ ಮತಧರ್ಮದ ಪ್ರಸಾರ, ಪ್ರಚಲಿತಗೊಳಿಸಂವ, ಜನತೆಯ ಸಂಪರ್ಕ 

ವಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧನ ಭಾಷೆಯೆಂಬಂದು ವಂರೆವಂತಿಲ್ಲ. ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಹಿಡಿದಿಡಂವ 
ಸಾಧನ ಭಾಷೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳೆದಂತೆ, ಮಂಂದಂವರಿದಂತೆ, ಭಾಷೆಯೂ ಬೆಳೆಯಂತ್ತದೆ, 

ತನ್ನ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರಿಂದಲೆ ಭಾಷೆನಿಂತ ನೀರಲ್ಲವೆನ್ನೂವುದಂ 

ಇದು ಭೂಷೆ ಬೆಳೆದಂ ಬಂದಿರಂವ ಇತಿಹಾಸಂದಲೂ ತಿಳಿದು ಆಡೊವ ಮಾತು, 

ವಂತಧರ್ಮು, ಅದರ ಪ್ರ; ) ತ್ಯ-ಆದ ಭಾಷೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ, 

ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಾಯ ಮತ-ಧರ್ಮ ಜನತೆಯ ಸಮಾಜದ ವೆಂಂದಿಡಲಂ ಆರಂಭ" ಆದ 

ಶ್ರಮ ಸಾಧ್ಯಪ್ರಯಂತ್ನವೆ ಆಂದೋಲನ, ಚಳವಳಿ, ಎಂದೆನ್ನ ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯಾವುದಂ 

ಚಲಿಸಂತ್ತದೆಯೊ,ಚಲನೆಯುಂಟೊ ಸಮಾಜದ ಒಂದಂ ಬಣ,ವ್ಯಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವುದೋ 

ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ, ತತ್ತ ೈ-ಸಿದ್ಧಾಂತ-ಪದ್ಧತಿ, ತಮ್ಮ ಒಲವಿನ ಜತೆಗೆ ಜನರ ಒಲವು, 

(ಆಳಂವ ರಾಜನ ಒಲವು, ಆಸರೆ), ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆದರ್ಶವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾ 

ಡುತ್ತಾರೊ, ತಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಲು, ಜನಶೆಯನ್ನಾಕರ್ಷಿಸಿ 

ಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆಯೊ, ಆದು ಆಂದೋಲ(ಳ)ನ, ಚಳುವಳಿ ಎಂದೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿ 

ಕೊಳ್ಳು ತ್ತದೆ. ಇಂಥ ವಂತೀಯ-ಧಾನಿರ್ಣಕ ಅಂದೆ. ಶ್ರ ನಡೆದಿವೆ. 

ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಧರ್ಮಸಹಿಷ್ಣು, ಮನೋಧರ್ಮ, ವೈ ಚಾರೀ, ಪರವಂತ ನೋಯಿಸದ 

ರೀತಿ ನೀತಿ, ಇಲ್ಲಿಯಷ್ಟೆ ಹೊರಗಿನ ಮತ-ಧರ್ಮ ಪ್ರವರ್ತಕರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿವೆ. ಈ 

ಮತ-ಭವರ್ವದ ಆಂದೋಲನ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿಯೇ ಸಮಾಜದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಂಕಿನೆ 

ಮೇಲೆಯೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಜನತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಪರಿವಲಯ, ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳ 
ಗಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಗೆಲು ಆಯಾಯಂ ಅಂದೋಲನ ಪ್ರುವರ್ತಕರಂ ಶ್ರವಿಂಸಿ 

ದ್ಥಾರೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಮತ-ಧರ್ಮದ ಇತಿಹಾಸ ಅದನ್ನೂ ಹಿಡಿದಿರಿಸಿರವ ಭಾಷೆ 

ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿಳಿದಂಬರುವ ಅಂಶ. ಹಾಗೂ ವೈಚಾರಿಕ ವಂನೋಭಾವವನ್ನು 
ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಅಂಶವಿದಂ. 

ಬುದ್ಧನಿಂದ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರೆಗೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಇತರೆಡೆ ನೋಡಿದರೆ ರೋವಂನ್ 

ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್-ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾತ್ಮಕ ಆಂದೋಲನ ಹೂಡಿದ ಪ್ರಾಟೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ 

ಲೂಥರ್, ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿಯಂತೂ ಮತ-ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧವೆ ನಡೆದ ಕ್ಷಾಂತಿ, ಇವೆಲ್ಲ 

ಭಾರತದ ಹಾಗೂ, ವಿಶ್ವವಿದಾದ್ಯಂತ ನಡೆದಿರುವ ಆಂದೋಲನಗಳಂ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ- 
ಮತದೆಳೆಯಿರುವುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೆರಂಪರಾನಂಗತವಾಗಿ ಕಂಡಃಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ 
ಪಾಚಿ, ಅದರ ಶುದ್ಧೀಕರಣ-ಪ್ನ ಸ್ಪ್ರತಿಭಟಿಸಾತ್ಮಕ ಆಂದೋಲನ-ಸಂಧಾರಣಾ ವಂನೋಭಾವ 

ಕ್ರಮೇಣ ಆ ಸುಧಾರಣೆಯೆ ಶನ್ನ ಆಂದೋಲನದ ಸತ್ಯ ಕಳಕೊಂಡಂ, ಒಂದು ಮತವಾಗಿ 
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ಕವಲೊಡೆದಿರುವ ಪರಿ, ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಲ್ಲ ವಂತ 

ಧರ್ಮದಾಂದೋಲನಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಎಂದಂ ಕಿಳಿಸಬಹಂದಂ, 

ಮತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರ ಸಾಧನ ಆದ ಸಾಹಿತ್ಯ-ಭಾಷೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ, ಕಾಲಕ್ಕಿ ತಕ್ಕಂತೆ 
ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ. ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ-ಮತತತ್ವಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೂ ಅರ್ಥ 
ಆಗಂವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಬುವುದಂ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಿಂದಲೂ 

ನಡೆದಂಬಂದಿದೆ. ಪಾಲೀ, ಮಾಗಧಿ, ಹಾಗೆಯೆ ಜೈನರಂ ಪ್ರಾಕೃತ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು 
ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಮಂತ-ತತ್ವ ಪ್ರಸಾರಮಾಡಲು ಕಾರಣ, ತಮ್ಮ ಆಂದೋಲನದ ಧ್ಯೇಯ 

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲೆಂದಂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ವಿರಚಿಸಿದ ಚೈನ 

ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಈ ಭಾಷೆ ಬಳಕೆಯ ಯಂಕ್ತಿ ಕ್ರಿ.ಶ, ಹನ್ನೆರಡನೆ ಶತವಾಣಾನದ ವಚನ 

ಕಾರರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ ಆಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿತ ಆದದ್ದು ಕಂಡುಬರಂತ್ರದೆ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ತನ್ನ ಬಿಗಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದ ಹಾದಿಯಿಂದ ಕವಲೊಡೆದಂ ನಡುಗನ್ನಡ ದೇಸಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ 

ವಚನಕಾರರು ರಚಿಸಿದ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಜನತೆಯ ಮನವೊಲಿಸಿದುದಂ ಸಂವಿದಿತವೆ 

ಆಗಿದೆ, ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಷೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂಕ್ರವಃ ತ-ಧರ್ಮ 

ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ, ಹಾಗೂ ಸವಕಾಜದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಹ ರಗಳವರಿಗೆ ತಲಪಲು ಹೋರಾಟ ನಡೆದ 

ಸಂಧಿ ಸವಯ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಡಿಲಾಗಿ, ಜಾತಿಗಳೊಡೆದಂ, ಅಭೇಧ್ಯ ಗೋಡೆ 
-ನಿರ್ವಾಕ-ವೇರ್ಪಟ್ಟುದಂ ಸಮಾಜದ 'ಶೋಚನಿಯಂ ವಿಚಾರವಾದರೂ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ 

ಸುಮಾರು 3000 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಸುಧಾರಣಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟ ನಡೆದೆ ಇದೆ, 
ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿಯಂತೂ ಇದಂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಂಡಿತು, ಕ್ರಾಂತಿಯೆಂ ನಡೆಯಿಶು. 

ಸಾಮಾಜಿಕ-ಕ್ರಾಂತಿಯಂ ಜತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ರಾಂತಿ, ವೈಚಾರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯೂ, ಸನಾತನ ವೈದಿಕ 
ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಮತೀಯಂ ಕ್ರಾಂತಿಯೂ ನಡೆಯಿತು 

ವಚನಕಾರರ ಚಳುವಳಿ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಓಂದಂ ಸಂವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಜನತಾ ಅಂಬೋ 

ಲನ, ಶಿವಭಕ್ತಿ, ಶೈವವಂತ, ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ ಪರಿಷ್ಕರ ಆದ ಜತೆಗೇ ಸಮಾಜದ 
ರೂಢಮೂಲ ಪದ್ಧತಿಗಳೆ ವಿರಂದ್ಧ ಹೋರಿದ್ದೂ ಸಾಹಸವೇ. 

ವೀರಶೈವ ವಚನಕಾರರ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ ವೈದಿಕಥರ್ಮ, ವಿಷ್ಣು 
ಭಕ್ತಿ, ಹರಿಪಾರಮ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಕ ಪ್ರಶಿ 

ಪಾದನೆ, ಸವಂರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಉದಯಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದಂ ಜನತಾ ಚಳುವಳಿಯ ಹದಿ 

ನಾಲ್ಕನೆ ಶತಮಾನದ ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮಠೆ ವಿಷ್ಣು: ಭಕ್ತಿಯ 

ಪ್ರಚಾರ, ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ರಾಮಾನಂಜಜಾರ್ಯರಿಂದ ಈ ಮೊದಲೆ ನಡೆದಂ, (1017 113) 

ತಮಿಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪಂಥ-ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಪ್ಲ ಸ್ರಚಾರ ಆಗಿದ್ದಂತಾದರೂ, ಅವರ ಶ್ಲಿ 

ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಹರಿದಾಸರು ನಡೆಸಿದ ಧಾಮ 
ಆಂದೋಲನ, ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸರಣ ಕಾರ್ಯ, ತವಿಂಳಂನಾಡಿನ ವೈಷ್ಣವ ಸಂತರ ಪ್ರಭಾವ 

-ವಚನಕಾರರ ಕನ್ನಡತನದ ಪ್ರಭಾವವೂ ಆಯಿತೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ, 
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ಪ್ರಸ್ತಕ ಅಧ್ಯಯನ, ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನದ ಆಧ್ಯಯಂವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರಂವ 

ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ-ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಆಂದೋಲನ 
ವೆಂದೂ, ಅವರಂ ತಮ್ಮ ವಂತ ಪ್ರಸಾರ ನಡೆಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಂನಂಡಿಯನ್ನೂ 
(ತಿಳಿಗನ್ನಡ ಡ-ಹೊಸಗನ್ನ ಡ)ಬಳಸಿಕೊಂಡದ್ದ ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವೇಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ನಡೆದಿದೆ, 

ಧದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಚಾರ 

ಆಂದೋಲನವೆಂದಾದರೂ, ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಗವಂ, ಸ್ವರೂಪ, ಭಕ್ತಿ ವೈವಿಧ್ಯ, 
ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮೌಲ್ಯ, ಜತೆಗೇ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ದೆ ೈಷ್ಣವ ಸಂತರ" (ಆಳ್ವಾರರ) ಪ್ರಭಾವ, 

ವಚನಕಾರರ ವಚ ರಚನೆಗಳ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನೂ ಗುರುತಿಸುವ ಸವಿನಕ್ಷೆ ನಡೆದಿದೆ. 
ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಯನದ ಕಾಲವ್ಯಾಸ್ತಿಯನ್ನ ಕ್ರಿ.ಶ. 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತ 

ರಾರ್ಧದಂದ 19ನೆ ಶತಕದವರೆಗೆಂದಂ ಇರಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ 
ಇನ್ನೂ ವೆಯಂದಂವರಿದಿರುವುದರಿಂದ, ಜೀವಂತ ಆಗಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯ” 

ನಡೆಸುತ್ತಿರಂವುದರಿಂದಾಗಿ, 20ನೇ ಶತಕದ ಹರದಿದಾಸರನ್ನೂ ಹೆಸರಿಸಿದ್ದೇವಷ್ಟೆ. 
ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ (ಕ್ರಿ. ಶ. 13 ನೆ. ಶ) ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿಷ್ಯರಾದ ನರಹರಿಶೀರ್ಥರ ಮೂರು 

ಕೃತಿಗಳು ದೊರೆಶಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರನ್ನೆ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿ 

ಸ್ವ್ರೀಕರಿಸಿರಂವುದನ್ನೂ ನಾವು ವಿನಯವಂತರಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸದೆ, ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರನ್ನೆ 

ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನದ ಮೊದಲ ಪ್ರವರ್ತಕರನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೀಕರಿಸಿದ್ದೆ ವೆಂದು ತಿಳಿಸ 
ಬೇಕಾಗಿದೆ! ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಿಗೆ ಇದ್ದ ಆಳ್ವಾರರ ಪ್ರಭಾವ, ಪೂಜಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೇವರನಾವಂ-ಅವರ ವಿವಿಧ ಆನತಾರ-ಕಾರ್ಯ, ವರ್ಣನೆ, ಕ್ರಮೇಣ 

ಒಂದಂ ಪಂಥ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಆಂದೋಲನವೆ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು, ಹರಿದಾಸ 

ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಆಂದೋಲನವಾದದ್ದು ಹೀಗೆ, 
ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 

ಪ್ರೊ : ಆರ್. ಎಸ್, ಪಂಚಮಂಖಿಯವರ "'ಕರ್ನಾಟಕ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ'', ಕಮಲ 
ದಾನಿಯವರೆ, Mystic Teachings of the Haridasas of. Karnatak 

ಹೆಚ್, ಕೆ, ವೇದವ್ಯಾಸಚಾರ್ಯರ "ಕರ್ನಾಟಕ ಹರಿದಾಸರು”, ಅಲ್ಲದೆ, ಎಿನಿಧ 
ಹರಿದಾಸರ ಬಿಡಿಯಾದ ಅಧ್ಯಯನವೂ ನಡೆದಿದೆ. . ಜಾ. ಪಾಟೇಲರ (ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟ 

ದಾಸರಂ), ಡಾ. ಕೆ. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣರಾಯರ “ಜಗನ್ಮ್ನಾಥದಾಸರಂ”, ಡಾ. ಗೋಕುಲ 

ನಾಥ್ ಅವರ ''ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರು" ಹಾಗೂ ದಿವಾಣಜಿಯವರ "'ಪ್ರಸಾದಯೋಗ” 
(ಪ್ರರಂಡರದಾಸರ : ಕೃತಿ ಸಮಾಕ್ಷಿ)-ಮೊದಲಾದವು ಬಿಡಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳಂ.* 

ಇದರೊಂದಿಗೇ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಾಷಿಕ ಅಧ್ಯಯನವೂ ನಡೆದಿದೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ 

ಹರಿದಾಸ 'ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆಯೆಂದು ಶಿಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಧ್ರುವ ತಾರೆಗಳಾದ ಕನಕದಾಸರು, ಗೋಪಾಲದಾಸರಂ, ಹಾಗೂ 

ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಸಂತರ ಬಂದ ಪ್ರಾಣೇಶದಾಸರ ಕೃತಿಗಳ ಕುರಿತ ಅಧ್ಯಯನ ಇನ್ನೂ 
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ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹರಿದಾಸರ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮೀಕೆ. ವಂಶೀಯಂ 
ಹೀಗೆ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ವಚನಗಳೊಂದಿಗೆ 
ತಂಲನಾತ್ಮಕೆ ಸವಿಣಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶವುಂಟು. ಸುಳಾದಿ, ಉಗಾಭೋಗಗಳ ವ್ಯಾಪಕ 
ಅಧ್ಯಯನ' ಇನ್ನೂ ನಡೆದಿಲ್ಲವೆಂದೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವುದಂ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, 

ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ ದೃಷ್ಟಿ, ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ 

ವಿಧಾನವಾದ ಪಟ್ಟಿಕಾ ವಿಧಾನವನ್ನೆ ಅನಂಸರಿಸಿದೆ. ಮೂರಂ ಬಣ್ಣ (ಹಳದಿ, ಕೆಂಪು, 

ನೀಲಿ)ದ ಕಾರ್ಡು (0818100095)ಗಳನ್ನು ವಣಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಅಧ್ಯಾಯ 
ಗಳಿಗನಂಗಂಣವಾಗಿ ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ, ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂ, ಅದನ್ನು 
ಬಳಸಂವಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನ ನೆರವಿತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಥವಂತಃ ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು ಅನಂತರ 

ಉಳಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ತತ್ಕಾಲೀನ ಶಾಸನ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು 
ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಅಧ್ಯಯನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಂ ತುಂಬ ವಿಶಾಲ 
ಆದಂದರಿಂದ ಪ್ರವಂಖ. ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ 

ಸ್ಟೀಕೆರಿಸಿದೇವೆಂದಂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. (ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರವರೆವಿಗೆ ಮಾತ್ರ). 

ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸರಸ್ವತಿಯ 
ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು, ಜನವಂನವೊಲಿಸಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ತವನಿಧಿ ಎಂದೆಲ್ಲ 

ವಿದ್ವಾಂಸರಂ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ. ನಡೆದಿರುವ ಆಂದೋಲನ ದೃಷ್ಟಿಯ ಆಧ್ಯಯನ, 
ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದಂ ಪಕ್ಷಿಕೋಟವನ್ನೀಯುವ ಪ್ರಾವಣಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ 
ವೆಂದು ವಿನಯ ಪೂರೃಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆಯಷ್ಟೆ, 
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ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿ 

1 ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಪದಬಂಧ ಮಾಧುರ್ಯ, ಲುಲಿಕ್ಕೆ. 

ಗೇಯತೆ, ಸಂಗೀತ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು 

ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಹು ಮುಂಚಿನಿಂದ ಇತ್ತೆಂಬುವ ಸಂದೇಹ ಬಾರದಿರದು, ಶ್ರೀಪಾದ 

ರಾಜರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಕಂಡಾಗ ಈ ' ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಗವಂ ಇನ್ನೂ 

ಮೊದಲೆ ಆಗಿದ್ದಿತೆ ಎಂದೂ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಭನೆ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯ 

ಬೇಕಿದೆ, 

2 ಇದಲ್ಲದೆ, ಡಾ: ಟಿ. ಎನ್. ನಾಗರತ್ನ ಅನರ “ಹಂದಾಸರಲ್ಲಿ ಭಕ್ಷಿಸ್ಟರೂಪ'' 
(ಅಪ್ತಕಟಿತ) ವೂ ಸೇರುತ್ತದೆ. 

8 ಶ್ರೀ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಷರು : ಮೈಸೂರಿನ ಡಾ ; ಜಿ, ವರದರಾಜಾರಾವ್ ಅವರ 

ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ನಿಬಂಧ, ` 



ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡು 

ಹರಿದಾಸ ಅಂದೋಲನ 



ಹರಿದಾಸ ಆಂಜೋಲನ 

ಸುವರು ಒಂದಂವರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಾಚೀನತೆ-ಇತಿಹಾಸ ಉಳ್ಳ ಕನ್ನಡ 
ಸಾಹಿತ್ಯ ತನ್ನ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದಂಕೊಂಡದ್ದು. ಕ್ಲಿ. ಶ. 12ನೆಯ ಶತವಣನದಿಂದ 

ಎಂಬಂದಂ ಸಂವಿದಿತೆ ಅಂಶವೆ ಆಗಿದೆ. ಪಂಡಿತ-ಅರಸೊತ್ತಿಗೆಯ ವಣನ್ಯ ಆಗಿದ್ದ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನ್ಯ (ಸಾವಣನ್ಯನಿಂದ ಸಾವಣನ್ಯನಿಗಾಗಿ) ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಿದ್ದೂ 
ಇದೇ ಸಂಕ್ರಮಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಹಳಗನ್ನಡ ನಡಂಗನ್ನಡವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟಾದಂತೆಯೆ 

ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಥವೂ ಹೊಸ ಆಯಾವಂ ಪಡೆದಂದಂ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ, "ಈ 

ನಡಂಗಾಲದ ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸ-ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇದರೆ ಕುರಿತಾದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ 
ಸಾವಂಗ್ರಿ ದೊರೆವುದೂ ಅಪಾರ, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸ-ಸಂಸ್ಕೃತಿ, 

ಜನತೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಧಾರ್ನೀಕ ಬದಂಕಿನ ಮೇಲೆಯೂ ಪ್ರಭಾವ: ಬೀರಿರಂವುದಂ, 

ಅದನ್ನು ಪ್ರಶಿಪಾದಿಸಂವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸವಂಗ್ರ 
ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಪೃವಂಖ ಘಟ್ಟಗಳೆನಿಸಿರುವ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ-ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ 
ಸಂಪದ ಕ್ರಮೇಣ ಕ್ರಿ, ಶ. 12ರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿ. ೫. 15ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಒಡ 
ಮೂಡಿ ಬಂದ ಫಲಗಳೆ ಆಗಿವೆ. ಕನ್ನಡಸಾಹಿತ್ಯ ದ ಶವನಿಧಿ, ,,,,, ಜನತೆಯ ಜೀವನಾಡಿ 

ಪರಿಶಂದ್ಕಗೊಳಿಸಿ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಬಹಂ ಆಯಾವಂಗಳನ್ನು ತೆರೆದು 
ಠೋರಿರಂವೌ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣೂಟಕವನ್ನೂು ಅವಂರ 
ಆಗಿಸಿರುವ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಸಾವಂರಸ್ಯ ವೆಂರೆದಿರಂವ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಶ್ವ 
ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೇ ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆ, ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಲ್ಲ. ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ 

ದಾಸಸಾಹಿಶಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸರಸ್ಕೃತಿಯ ಎರಡಂ ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಂತೆಯೆಂಬಂದಾಗಿ 
ಭಾವಿಸುವುದೂ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿವಂತವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ವಂತ-ಧರ್ಮಗಳ ನೆಲೆಯಾದ 

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರರಂ (ಶಿವಶರಣರಂ)-ಹರಿದಾಸರಿಗೂ ಉನ್ನತ ಗೌರವವಿದೆ. 
ಹಾಗೂ ಪ್ರಾವಂಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಂ ಕಾರಣ ಅವರಿಂದ ಉಗವಂಗೊಂಡು ಬೆಳೆದಂ 

ಇಂದಿಗೂ ಕೆಲವು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ, ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಆಗಿರುವ ಈ ಆಂದೋಲನ 

ಗಳಿಂದಾಗಿ-ಅಲ್ಲಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ವೈಚಾರಿಕತೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಹರಿದಾಸ ವಾಜ್ಮಯದ ಬಗ್ಗೆ 

ಹೇಳುತ್ತ... “ಹಿಂದಿನ ಯೆಂಗದಲ್ಲಿ ಮೊಳೆತ ದಾಸವಾಜ್ಮಯವು, ' ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ 

'ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಯುಗ) ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತಂ, ಸ್ಥಿರವಾದ ಪರೆಂಪರೆಯಂಳ್ಳ 

ದಾಸಕೊಟವೆಂಬ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಜನಸಂಸ್ಕಾರಕವಾದ "ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಎಂಬ 
ಕ್ವರೂಪ ಶಾಳಿತೆ'' 3 ಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೈಷ್ಣವಧರ್ವು, ವಂಧ್ಯಮತ ತತ್ವ ಹಾಗೂ ಅದರ- 
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ಅಚಾರವಿಚಾರಗಳೆನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ, 
ವಿಶಾಲಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ವಂನೋಧರ್ಮವನ್ನೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೀತಿಯನ್ನೂ 

ಬೋಧಿಸಿತಂ. ' ಅಲ್ಲಿನತನಕ ಮಠದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೂ ಕಲೆಯ ರಂಜಕತೆಗೆ ಇಳಿಸಿತಂ,$ 
ಕ್ರಿ. ಶೆ. 12ನೆ ಶ.ದಲ್ಲಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರವಾಹದ ನಂತರ, ಅದರ 

ಬೆನ್ನಿಗೇ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಹರಿದಾಸರ ಆಂದೋಲನ (ಸಾಹಿತ್ಯ)ದ್ದೆ ಮೇಲೆ ಮೊದಲಿದ್ದ 

ಆಂದೋಲನ (ವಚನ ಚಳಂವಳಿ)ದ ಪ್ರಭಾವ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿರಬಹಂದಾದರೂ, 

ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ-ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ ತನ್ನದೆ ಆದ ಹಲವಾರಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು 

ಪಡೆದಿದೆಯೆಂಬಂದಂ ವಂರೆವಂಥದಲ್ಲ,* ಎಲ್ಲ ಕಾಲದ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾವಗಳಂ 
ಸಮಾನವೆನ್ನಬಹಂದಾದರೂ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಶರಣ ವಚನಗಳ ವರ್ಚಸ್ಸು 
ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಂ ದಿಟ. ಈ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಭಂವ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾತು. 

ಅಂಕಿತವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದರೆ ಅಂತಃಕರಣ ಒಂದೇ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಎಂದಂ ಕಾಣುತ್ರದೆ, 

ವಿಷಯ ನಿರೂಪಣೆ, ಪ್ರತಿಪಾದನೆ, ನಡುಗನ್ನಡ ಬಳಕೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಿದಾಸ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ತನ್ನದೆ ಆದ: ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ವಚೆನಕಾರರಿಂದ ಪರಿಷ್ಟ್ರತಗೊಂಡ 

ವೀರಶೈವಧರ್ಮ ಶಿವೋತ್ತವಂತೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ, ಕನ್ನಡನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಟ್ಟಿ ಸ್ಮಳೀಯರನ್ನೂ 

ಒಳಗೊಂಡು ಬೆಳೆದು, ಹರಡಿದ-ಮೊತ್ತಮೊದಲ ಜನತೆಯ ಚಳುವಳಿಯೆ ಅಯಿಶು. 

ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆ ಹಟ್ಟಿದುದೂ ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಣೀತ 

ಹೆರಿಸರ್ವೋತ್ರವಂತೆಯ ಪೃಶಿಪಾದಿತ ಧರ್ಮ ಆದ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮದ 
ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದ ಹರಿದಾಸರದ್ದೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವೋದಯ ಚಳಂವಳಿಯೆ. ಹರಿ 

ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದುದೊಂದೆ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಾಜವನ್ನು ಶಂದ್ಕ 
ಗೊಳಿಸಲು, ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಬೋಧಿಸಿದರು, ನೀತಿ-ಸಮಾಜ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ "ಕಾಪಾಡುವುದರ 

ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರವಿಂಸಿದರಂ,/. ಊರೂರುಸಂತ್ತಿದರಂ, ಜನವಂನಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದರು, 
ಸುತ್ತಣ ಬದಂಕಂ ಹಸನಾಗಬೇಕೆಂಬ ತುಡಿತ, ಕಳಕಳಿಯಿಂದ. ಹರಿದಾಸರು ತಮ್ಮ 
ಕೃತಿಗಳ ವಣಲಕೆ ಭಗವಂತನೆದುರು ಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿವೇದಿಸಿಕೊಂಡಿದಾರೆಂದೆ 

ನಿಸಿದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ವಿಗ್ರಹರೂಪಿ ದೇವರೆದಂರು: ಮಾತ್ರವೆಂದಲ್ಲ, ಸಚೇತನರಾದ 
ಜೀವರುಗಳ ಹೃದಯವಾಸಿ ಅಂತರ್ಯಾವಿಂಯಲ್ಲಿ,. ಆಂದರೆ, ಜನತೆಯಂ ಸಮಾಜದ 

ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಟೊಂಕಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂಬಂದೆ ದಾಸರ ಮೊರೆ. ಆವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, 
ಟೀಕೆ, ಮರುಕ, ಪ್ರಶ್ನೆ," ಎಲ್ಲ ಇದೇ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಇರಂವಂಥದಂ, ಶರಣ-ದಾಸರ 

ವಂಖ್ಯೋದ್ಸೇಶ, ಸಾಮಾನ್ಯರ-ಸಮಾಜದ. . ಬದುಕಿನ ಹಿತಬಯಂಸಂವುದದಾದ್ದರಿಂದ 

ಅವರ ಹಾದಿಯೂ ಒಂದೇ, ಅವರು ವಚನ ರೂಪಗಳನ್ನಾಡಿದರೆ, ಹರಿದಾಸರಂ 

ಇನ್ನೊ ಮಂಂದರಿದಂ, . ಜನತೆಗೆ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಾಡಿ, 
ಹೃದಯದ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದರಂ, ಕೇವಲ ಬೌದ್ಧಿಕಪ್ಪಚ್ಚೈ-ಬುದ್ಧಿ ವಂತಿಕೆ (ಶುಷ್ಕ 

ತರ್ಕವೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಬಹುದಂ) ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ತಿಳಿವನ್ನು, ನೀಡದೆಂದಂ ಪರಮಾರ್ಥ 
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ಸಾಧನೆಗೆ ಸಾಧಕ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂಧಿಸೆವಂಯದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ-ಯಾಗುದಿಗಳಂ, ಪೂಜೆ- 

ಮಂತ್ರ ಜಪ (ಕರ್ಮಕಾಂಡ), ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಪಠನ ಹಾಗೂ ನೂರೆಂಟು ಜಟಿಲ 

ನಿಯವಂಗಳಿಂದಲೆ ದೈವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಂವುದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಭಕ್ತಿಯ ಬಂಧುರತೆ 

ಗಿಂತಲೂ ಭೀತಿಯ ತೆರೆಯನ್ನೆ ಬ್ಬಿಸುವ. ಪುರೋಹಿಶಪಾಹಿಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ-ದವಂನ 

ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಆಗಿನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತ ಆಗಿದ್ದ ಕಾಲ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ, ನೊಂದು, 
ತುಡಿಯಂತ್ತಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಗೆ ಸಾಮಂದಾಯಿಂಕೆ ಆಂತಃಪ್ರೇರಣೆ, ಪ್ರಚೊದಕ 

ಆಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದೆ ವಚನ-ಹರಿದಾಸ `ಹರಿಕಾರರಿಂದ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕನ್ನಡನಾಡಿನ 
ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಎರಡಂ ಸರ್ವೋದಯ ಚಳುವಳಿಗಳು 

ನಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು (ಕಾಲಾವಧಿ ಬೇರೆಯೆ ಆದರೂ)-ಮೊದಲಿನದು 12 ನೆ 

ಶ. ದ ವಚನಕಾರರದಾದರೆ, ಎರಡನೆಯದಂ ಕ್ಲಿ. ಶ. 15 ನೆ. ಶ. ದ ಹರಿದಾಸರದು, 
ಹಾಗೆಯೆ ಹೆಸರೆ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಹರಿಯ ಭಕ್ತ ದಾಸರೆಂದು ಕರೆದಂಕೊಂಡವರ ರಚನೆ 

ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ ಮಧ್ಯ್ವಮತ ತತ್ತ ಗಳ ಸುಭದ್ರ 

ಬುನಾದಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಸರಿಸಲಂ ಕಂಕೆಣಬದ್ಧಆದ ಭಕ್ತಿಯ 
ಆಂದೋಲನ, 

ವಚನ-ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ : ಆಂದೋಲನಗಳ ಸೃಜನೆ-ಉಗವಂಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ, 

ಸವ f ಕ ಪರಿಸರ (50010-161101 pt ಲ್ಲಿದ್ದ ಪರಸ್ಪರ 

ಧರ್ಮ ಸಂಘರ್ಷ, ಆಗ್ಗೆ ನಡೆದಂಥ ಕ್ರಾಂತಿ-ಚಳುವಳಿ-ಆಂದೋಲನ ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರ 
ಎಭಿನ್ನ ರೀತಿಯವೆ ಆಗಿವೆಯೆಂಬಂದು ಅಯಾ ಕಾಲದ ಸಾಹಿತ್ಯೇಹಿಹಾಸದಿಂದ ಗುರುತಿಸ 

ಬಹಂದಾಗಿದೆ, ವಚನ ಚಳುವಳಿಯ ಗತಿ (60666) ವೇಗ, ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ 

ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಆವೇಶ, ಅವೇಗ, ತೀವ್ರ ಕಳಕಳಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ 

ತೀವ್ರತೆ, ಸಮಾಜದ ರೂಢ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ -ಸಮಸ್ಯೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಆಗ್ನಿ 
ಪರ್ವತದಂತೆ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯೂ (ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ) ಕಾಣಬರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸುಸ್ಪಷ್ಟ, ವಚನ ಚಳುವಳಿ ನಡೆದದ್ದೆ ಸಮಾಜದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ -ಧರ್ನುದ 

ಹೆಸರಂ-ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಗಳ ವಿರಂದ್ಭ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಂ 

ಹಾಗೂ ತೊಡೆದು ಹಾಕಲಾ ಆದರ ಸಾಹಿಶ್ಯಾಭಿವ್ಯಕ್ತ ಫಲವೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಅವೇ 

ಅಂದಿನ ಬದುಕಿನ ಕೈಗನ್ನಡಿ-ಭಕ್ತಿ-ವಿಜಾರ ಸಂಗಮ ವಚನಗಳೆಂದರೆ ಉತ್ಪೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲವನಿ 
ಸುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಬಂದ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾಲ ಕೂಡ ' ಒಂದು ಸಂಧಿಸಮಯವೆ. 

ವಚನಕಾರರ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ ದಿಂದಾಗಿ ತತ್ತರಿಸಿದ ವೈದಿಕಧರ್ಮ-ವೇದಾಗವಂ 

ಪ್ರಮಾಣಗಳಂ-ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿ-ವೈಷ್ಣವಧರ್ಮ-ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರನೆಶ್ಚೇಶನಗೊಳಿಸಂವಿಕೆ 

ಹಾಗೂ ಪುನರ*ಸ್ಥಾಪನೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಧಾನ ಆಗಿದ್ದ ಪಂಡಿತಮಾನ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ-ಅದಂ 

ಅರ್ಥ ಆಗದ ಮುಗ್ಧ ಜನತೆಯಮನದಲ್ಲಿ ವಂತ-ಧರ್ಮ-ಭಕ್ತಿ-ಶ್ರದ್ಧೆ ಒಲವು 
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ಬಿತ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಆಂದೋಲನವೆ ಹರಿದಾಸರ ಆಂದೋಲನ, ಜನಭಾಷೆಯ, 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪದ-ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯವೆ ಆ ಆಂದೋಲನದ ಫಲ 

ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತಿ ಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ. ಪಚನೆ ಚಳುವಳಿ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಸ್ವರಗಳನ್ನೂ ಒಳ ' 

ಗೊಂಡಷ್ಟು ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಳಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದೇನೊ ಸುವಿದಿತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, 

ಅಯಾಯ ಆಂದೋಲನಗಳ. ಉದ್ದೇಶ ಪ ಪರಿಸರ, ಧಾರ್ಮಿಕ-ಮತೀಯ ಸ್ವರೂಪ, 
ಸ್ವಭುವ ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆ ಹಾಗೂ ವೈಚಾರಿಕ ಧೋರಣೆ. ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಆರಂಭ 

ಗೊಂಡುದು ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತ ವರ್ಗದವರೆನಿಸಿಕೊಂಡ , ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ-ಹಾಗೂ 
ಅವರೆ ಸ:ಘಟಿತಗೊಂಡ ಸವಯದಾಯಂದಿಂದ (ಕನಕದಾಸರು ಹೊರತಾಗಿ) ಅದರಿಂದಾಗಿ, 

ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ-ಸಾಮಾಜಿಕೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯೆಂದೆನ್ನಿ ಸಬಹುದಂ, ಹೀಗಾಗಿ 
ಹರಿದಾಸ ಆಂಜೋಲನದ ತೀವ್ರತೆ, ಗತಿ, ಕಳಕಳಿ, ಮನೋಭಾವಗಳ ವಂಜಲುಗಳು 

ಭುಗಿಲೆದ್ದ ವಚನಕ್ಟಾಂತಿಯಂತಾಗಲಿಲ್ಲ ಬರಿಯ ಧೈವಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸರಣದ ಮತೀಯ 

ಆಂದೋಲನವಾಯಿತು, . ಸೌಮ್ಯ ರೂಪದ್ದಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಹರಿದಾಸಪಂಥೆ 

ದ-ಬೆಳೆದಪರಿ, ಹರಿದಾಸ ಸುಪ್ಪ, ದಾಯ, ಹರಿದಾಸರ ಪರಂಪರೆಯವರು 

ನಡೆಸಿದ ಪವಿತ್ರಜೀವನಪಥ, ಅವರಿತ್ತ ಸಾಹಿಶ್ಯಿಕೆ ಕೊಡುಗೆ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿ 

ದಾಗ, ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನದ್ದು ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸಂಧಾರಕ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾರಕ 

ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟಶೆ, ಸೃಭಾವ' ಉಳ್ಳ ದ್ದು ಎಂದೆನಿಸಂಪ್ರದೆ, ಬಹಂತೇಕ ಅಭಿಮತ "ಹರಿ 

ದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು ನಿಃ ಕಿದೋಧೆಯ ಪಾತಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಡುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿವೆ ಅದನ್ನು 

ಆಂದೋಲನವಂದು ಕರೆಯಲಾದೀತೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು, ಹರಿದಾಸ 
ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಆ ಪರಂಪರೆಯವರು ನಡೆಸಿದ (ನಡಸುತ್ತಿರುವ) ವೈಚಾರಿಕ- 

ಭಕ್ತಿಪಂಥವನ್ನು ಅಂದೋಲನದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯ ಯನ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ 

ಇಲ್ಲಿನದಾಗಿದೆ. 

ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓಂದಂ(101601971-8 religious movement) 

ಆಂದೋಲನ .. ಮತೀಯ - ಧಾರಕ ಆಂದೋಲನವಂದೆಲ್ಲ ಆನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರಂ 

ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ತಂತಮ್ಮ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ವ್ಯಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾ. ,7 Movement ow 

ಇಂಗ್ಲಿ ಷ್ ಪದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ನಿಕಟ ಸಂವಾದಿ ಪದ ಆಗಿ ಚಳುವಳಿ, ಆಂದೋಲನ ಎಂದೆಲ್ಲ 

ಅರ್ಥಯಿಸುವುದರಿಂದ, ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನವೆಂದೆ' ಗಂರುಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹರಿದಾಸ 

ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿಯೂ ಆನೇಕ ಹರಿದಾಸರು-ಹರಿಭಕ್ತರು, ಕ ಹರಿದಾಸರ ದೀಕ್ಷಾಗಂರಂ 

ಗಳು, ಧರ್ದಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದ 'ರಾಜರಂ, ವಂಠಾಧೀಶರೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಲೊಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಗಂಡು 

ಹೆಣ್ಣೆಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ,' ಹೆಳೆವೆನ ಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಭೀವಂವ್ಚ ಹಾಗೂ 

ಇನ್ನೂ ಆನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಹರಿದಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ವಹಿಸಿ ಹರಿದಾಸ ಪಂಥದಲ್ಲಿ ವಂನ್ಮಡೆ 
ದಿರಂವ್ರದಲ್ಲದೆ, ಆಂದೋಲನವನ್ನು ವಣನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು,ಈಭಕ್ತಿಯ ಅಂದೋಲನದ 

ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುಗೊಳಿಸಿದೆ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಜಾತಿ 
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ಪದ್ಧತಿ ಮಂಂತಾದದ್ದರ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿದಾಸರ: ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೂ, ಅವರದ್ದು 
ಭಕ್ತಿಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾತ್ರವೆ ಆದರೂ, ಅಲ್ಲಿಯ ಆ ಗುಂಪಿನವರ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಆಂದೋಲನ 
ಸ್ವರೂಪ, ಅವರು ಸೃಜಿಸಿಕೊಂಡ ಪರಿಸರ, ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಬಳಸಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿದ `ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ಹಾಗೂ ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಹರಿದಾಸ 
ಸಾಹಿತ್ಯದ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀಪ್ರರಂದರದಾಸರ) ಕೊಡೆಗೆ ಶಂಸನೀಯ ಹಾಗೂ 

ಗಮನಾರ್ಹವೆ. ಈ ಕೆಲವು ದೃಷ್ಟಿ, ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು 
ಪ್ರೇರಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಅವಧಿ 

ಕಾಲವನ್ನು ಕ್ರಿ. ಶ. 14ನೇ ಶಶಮಾನದಿಂದ 19ರ ವರೆಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು, ಪ್ರವಂಖ 
ಹರಿದಾಸರ ಕೆಲವು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಂದೋಲನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿ 

ಸಿದೆ. ಹರಿದಾಸರ ರಚನೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕೇರ್ತನದಂಕಿತ ಪ್ರಧಾನ, ಎಲ್ಲ ವಂಣಂದಃ 

ವದಿದಿದ್ದರೂ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೊದಲ ಹಂತ (14-16ನೇ ಶ.) ಹಾಗೂ ;(17-198 
ತ.) ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೆಳಗಿದ ಹರಿದಾಸರಂಥ ಅಪರೋಕ್ಷೆಜ್ಞಾನಿಗಳಂ, 

ಕಾಣಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೃತಿ-ವರ್ಣನೆಗಳಂ ಚರ್ವಿತ ಚರ್ವಣದಂತಿವೆ. ಇದಂ ಆಂದೋಲನ 
ವಂಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾದರೂ ಕೃಷಿ ಪುಷ್ಟಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಸೃಜನ ಸಹಜತೆಯ 
ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, 

ಹರಿದಾಸ ಸಂಭದ ಕಾಲನ್ಯಾಪ್ತೀ 

ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ ಆಂಕುರಿಸಿ ಬಂದುದ ಸಂಘಟಿತಗೊಂಡುದು ಕ್ರಿ, ಶ. 

15ನೇ ಶತಕದಿಂದ ಎಂಬುದು ಈಗ. ವಿದ್ವಾಂಸರರಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ. . ಹರಿದಾಸ 

ಪಂಥ ಒಂದು (0ಟ!!-10-1೫015010) ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವುದೂ ಎಲ್ಲರೂ 

ತಿಳಿದಂಥ ವಿಚಾರ. ಈ ಭಕ್ಷಿಪಂಥವೆ ಆಂದೋಲನವಾಗಿ, ಇದರ ನೆಲೆ ಭದ್ರಗೊಂಡು, 

ಬೆಳೆದಂ. ದ್ರುತಗತಿ ತಲುಪಿದ ಕನಕದಾಸರ ಕಾಲದವರೆಗೆ,10 ಅನಂತರ ಸುಮಾರು 2 
ಶತಮಾನ. ಕಾಲ, ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ-ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಳಿಮೊಗ ಆಗಿದ್ದ ಕಾಲ. ಈ 

ಸಂಧಿಸವಂಯಂದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದ ಕಾಖಂಡಿಕೆಯ ವಂಹೀಪಶಿದಾಸರು": ಹರಿದಾಸ 

ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಈ ಭಕ್ತಿಯ ಆಂದೋಲನ ಗಂಗೆಯ ಹೊನಲು 

ವಂಂಂದಂವರಿಸಿದರೆಂಬಂದಂ `ಈಗ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ (16ನೆ ಶತಮಾನದ ಮೊದಲ ಅರ್ಧದ 

ತನಕ). . ಆಮೇಲೆ ಸಂಮಾರು 17ನೇ ಶತಕ (ಕ್ರಿ, ಶ. 1671) ದಲ್ಲಿ ವಂಂತ್ರಾಲಯಂ 

ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ನೆಲೆನಿಂದ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಶೀರ್ಥರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸ ಪಂಥ- 
ಸಾಹಿತ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಘಟ್ಟ ಆರಂಭ ಆಯಿಂತಂ, ವ್ಯೂಸ-ದಾಸಕೂಟಗಳೆವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ 
ದಾಯೆಕರಾದ ಫ್ರೀರಾಯರು ಈಗಲೂ ಅಗಮ್ಯವಂಹಿಮಾಲೋಕರೆಂದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. 

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರರ ಮಧ್ವತತ್ವ ಪ್ರಸಾರ, ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾರಗಳಿಗೆ ಕಂಕಣಕಟ್ಟೆ ನಿಂತಂ 
ಹರಿದಾಸ ದೀಕ್ಷಾಬದ್ಧರಾದ ಪ್ರವಂಖರು . ವಿಜಯದಾಸರು, ಗೋಪಾಲದಾಸರು, 
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ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಚಿಯ ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟದಾಸರು. ಹೀಗೆ 
ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋನದ ಹರಹಂ 19 ನೆ ಶ. ದ (ಜಗನ್ನಾಧದಾಸರಂ) ವರೆವಿಗೂ ಇದ್ದೂ 

ಆನಂತರ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಪುನಃ ಮುಂದಂವರದಿದಿದೆ. 

ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸದೀಕ್ಷೆ ಆಂಕಿತ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರಿದ್ದಾರೆ, ಕೃತಿ ರಚಿಸಂತ್ತಿರುವವ 

ರಿದಾರೆ. ಈ ಭಕ್ತಿಯ ಆಂದೋಲನದ ಸೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಬತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಂತೋಷದ 
ವಿಚಾರ ಹಾಗೂ ಆಂದೋಲನ ಪ್ರಗತಿಪರ ಆಂಶೆ. 

ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಭಕ್ತಿಯಂತ ರಚನೆಯಾದ ದ್ವಾದಶಸ್ತೋತ್ರದ ಭಾವುಕ 

ಸಾಲಂಗಳು ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೊದಲ ಭಕ್ತಿ ಕಂಸುಮಂವೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಂ 

ವಂತೆಯೆ, ನರಹರಿಶೀರ್ಥರ ಮೂರು ರಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರೆ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ 

ಮೊದಲ ಪ್ರವರ್ಶಕರೆಂದೂ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥದ, ಉಗಪಂ ಮೊದಲೆ ಆಗಿತ್ತೆಂಬಂ 

ದಂತೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರವೆ. ಈ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಒಂದಂ ಹೊಸ 
ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನೇ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ತಂದವರು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಂ. ಅವರ ಆ ಪ್ರಯೋಗ 

ಮಾಧ್ಯಮ, ತಿಳಿದ ನೆಡಿ ಬಳಕೆ, ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪಂಥ ಮುಂದಂವರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೇ 

ಹೆರಿದಾಸ* ಪಂಥಕ್ಕೂ ನಾಂದಿಯಾಯಿತು. ಅಂತೆಯೆ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಅದ್ಯ 
ಪ್ರವರ್ಶೆಕರಂ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರೆ, ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ವೀರ್ಯ 
ವತ್ತಾದ ದೀಶಕ್ತಿ ಸಿಂಘಟಿಸಿದ್ದು ಪುರಂದರ, ಕೆನಕದಾಸಾರ್ಯರಂಥವರನ್ನೂ, ಇದಂ 
ಹರಿದಾಸೆ ಪಂಥ, ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸರಣ ಬಣ ಯಾ ಪಂಥ ಯಾ ಸವಂಂದಾಯಂ 

ಆಗಿದದ, ಸವಹಿಜದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿ-ಮನೆತನದವರನ್ನೂ ಒಳತೊಡಗಿಸಿ 
ಕೊಂಬುದರ ಮೂಲಕೆ (ಚಿನಿವಾರ-ಪುರಂದರರು, ಪಾಳೆಯಗಂರ-ಅರಸುತನ-ಕನಕ 

ದಾಸರು, ಹೀಗೆ) ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಆದರ್ಶವಾದ ಹರಿಭಕ್ತಿ-ಮಧ್ಯವಂತತತ್ವ ೩”ಹೆರಿ 

ಪಾರಮ್ಯಬೋಧೆ - ಪ್ರತಿಪಾದನೆ -. ಮಂಡನ - ಸವಂರ್ಥನೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಒಂದು 
ಆಂದೋಲನವೆ ಆಯಿತಂ, ಆ ಆಂದೋಲನ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ವಲಕ 
ತನ್ನ ಧ್ಯೇಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು... (ವಚನಕಾರರು, ತವಿಂಳಂನಾಡಿನ 

ತಳ್ಯಾರ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆತ್ತು). ಆ ರೀತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗಳೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳಂ ಹಾಗೂ 

ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತೂಕ-ವರ್ಣಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು. ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾರಕ ಹರಿದಾಸಸಂತರು, 

ರಾಹಿತಿಗಳೂ ಆದರೆ. ಅವರು ಹಾಡಿದ ಮಾತು ಜನಮನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿ ದೃಢ 

ಸೊಳ್ಳಲಂ, ಮಾತಿನ ಜತೆಗೂಡಿದ ಗೇಯತೆ (ಸಂಗೀತ), ಲಯ, ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ 
ಕ್ರಿಯ ಆಗಿ ಆಂದೋಲನ ದೃಢಗೊಂಡಿತು. ಪರಂಪರೆಯೆ ಆಗಿ ಮಂಂದುವರಿಯಿತಂ, 

ಹಿಂದಿದ್ದ ವಚನಕಾರರಿಗೆ ಹೆಟ”ಸ್ಕಳ ಸಿದ್ಧಾಂಶವಿದ್ಯಂತೆ) ಮಧ್ಮಮಂತ ತತ್ವ ಹರಿದಾಸರ 

ಕ್ರಿಯ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಧಾವಿಂಕೆ-ಮಂತೀಯ ಆಂದೋಲನ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನೂ : ಜತೆ 
ಗೂಡಿಸಿ, ಮುಪ್ಪುರಿಗೊಂಡಂ, ಆ ಆಂದೋಲನದ ಸತ್ಯ ಇನ್ನೂ ಪುಷ್ಪ ಆಯಿತು. 

ದಂ ಪಂಥ, ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಆಗಲು ಆ ಬಣ, ಗುಂಪು, ಅವರ ಸಂಘಟಿತ 
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ವ್ಯಕ್ತತೆ, ಏಕಧ್ಯೇಯೆ, ಆನರ್ಶವುವದ ಹೋರಾಟ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ, ಹಾಗೂ ಆ 
ಆಂದೋಲನ, ಜನಮಾನ್ಯ ಆಗಲು ಜನಭಾಷೆಬಳಕೆ-ಬೆಳವಳಿಗೆಯದೂ ಅಗತ್ಕವಿದೆ. 

ಗೀರ್ವಾಣ ಭಾಷೆ ಬಿಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿನ ರಹಸ್ಯ (ಮತ-ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳೆ ರಹಸ್ಯ)ವನ್ನು ಜನ 

ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತ ಪ್ರವಾದಿಗಳೆ ಅದರ? ಹರಿದಾಸರು, 

ಜನಭಾಷೆಯನ್ನು ದೇವ ದ ಹರಿಕಾರರೂ ಆದರು. ಇದೂ ಹರಿದಾಸ 

ಪಂಥವನ್ನು ಆಂದೋಲನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಇಂಬಂಗೊಡುವ ಆಂಶವೆ. ಹರಿದಾಸ 

ಆಂದೋಲನ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಂವರಿದೆ ಇದೆ, ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡುವ ಕೆಲವು 

ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಠಾಧೀಶರಿಂದ ಹರಿದಾಸದೀಕ್ಷೆ, ಆಂಕಿತ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತ, 

ಲಿರಂವವರಿದಾರೆ.4  ಹರಿಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಸಾರ, ತಾವು ನಂಬಿರುವ ಮಧ್ಮವಂತ ತತ್ವದಲ್ಲಿ 

ಅಚಲ ವಿಶ್ವಾಸ, ಹಾಗೂ ಅದರ ಪ್ರಸಾರ, ಮಾನವ ಕೋಟಿಯು ಬುಜಂಬದುಕನ್ನು, 

ಬದಃಕಲೆಂಬ ಸದ್ಭಾವನೆ-ಅ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆಂದೋಲನ ಪಥ ಇನ್ನು ಮುಂದಂವರಿಯಂತ್ಚಲೆ 

ಇದೆ. ಹರಿದಾಸವೃತ್ತಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಹರಿದಾಸ ಬದುಕು, ಭಕ್ತಿಪರ 

ಪಥ ಗವಮಂನ ಮಂಂದಂವರಿದಿರುವುದು ಆಂದೋಲನದ ಇರವಿಗೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. 

ಹರಿದಾಸ ಪಂಥದವರು ಕೇವಲ ನಾಡಾಡಿ ಪಂಥದವರಲ್ಲ. ಅವರದ್ದೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗ, 

ಎಂಥ ವೃತ್ತಿಗಾಗಿಯೊ' ಅವರಂ ಹರಿದಾಸ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಅವಲಂಬಿಸಂವವರಲ್ಲ, ವಂನೆಗಳ 

ಮಂದೆ ನಿತು ಗೂಟನಾಮವ ಪೃ ಕದರ್ಶಿಸಂತ್ರ, ಬೇಡಂವವರಲ್ಲ. ಹರಿಯ ಭಕ್ತರಾದ 
ಅವರಿಗೆ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾರ, ಹಾಗೂ ಜನತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾದಿ ತೋರಿಕೊಡುವುದೆ 
ಉದ್ದೆ €ಶ. “ದಾಸನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಏಸು ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ'' ವೆನ್ನುವ ಶ್ರೀವ್ಯಾ ್ಯಸರಾಯರು, 

ಇ ಎನ್ನನು ಕಾಯಬೇಕ್ಕೆ ತಂದ : ಆಳಿದ ನೀನು ನಿನ್ನಾಳು ನಾನು" ಎನ್ನುವ 
ಸರದು | ಸ್ಟೀಕರಿಸುವಷ್ಟು ವಿನಯವಂತಿ ಕೆಯಂಳ್ಳ: ವರಂ, ಪುರಂದರ--ಕನಕರಲ್ಲಿಯೂ 

ದೇ ಭಾವಕೆ "ಮೂವ ನನಿಗೊಡುತ್ತದೆ, ಹೆರಿದಾಸೆರೆಂಬ ಹೆಸರು ಅನ ರ್ಥ ಆಗಲಂ ಅವರ 

ನಡೆ-ನುಡಿ-ಸ್ಪ ಸ್ವಭಾವ, ಭಕ್ತಿಯ ಭರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿಜಯದೂಸ ರಂ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತ, 

ತಿಳಿಸುವ ನಂಡಿಗಳಿವು:- 

ಹರಿಯ ಪೊಳಗಿಪ್ಪರುಹರಿಯ ಪೊತ್ತಿಪರು: 

ಹರಿಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಲಿಸಿಕೊಂಡಿಹರು; - 

ಹರಿಯೆ ಬಜ್ಞಿದವಾಗಿ ಸುತ್ತಿ ಇರು 

ಹರಿಯ "ಲೆಕ್ಕಿಸೆದಲೆ ಹರಿಹರಿದಾಡೋನು 

ಹರಿನಾಮ ಜೀವನ ಪಾವನ ತ್ರಿಭುವನ 

ಹರಿನಾಮ ಸರ್ವದ ಜಪತಪನೇಮ ನಿಷ್ಕ 

ಹರಿಗೆ ಸಾಮ್ಯಾಧಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲವಿಲ್ಲವೆಂದು 

ಕರಣಶುದ್ದಿ ಯಲ್ಲಿಂದ ಕೊಂಡಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡಿ 

ಪರಮೈಶ್ಚರ್ಯಮೂರ್ತಿ ಏಜ 'ಯಂವಿಕಲರೇಯ 
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:ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ ಬೆ:ಕಾನಂತಿಸ್ಪರು ಎಂಬುವಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸರ ಆಂದೋಲನ! 
ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಹರಿಭಕ್ತ ಲಕ್ಷಣವನ್ನೇ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ""ಬೂಟಿಕೆಯಿಂ! 

ಗೂಟನಾಮ ಜಡಿದು ಫಟ್ಟಿಧೋತರ. ಮಡಿಯುಟ್ಟು ಕಾಸುವೀಸಕೆಂದು”' ವಂನಗೊಡಂಃ 

ಹರಿದಾಸ ಚಿತ್ರಣವಿಲ್ಲ,, ಅದು ಡಾಂಭಿಕತೆಯೆಂದಂ ವ್ಯಾಸರಾಯರೆ ಫರಿನಣಿಸಿದ್ದರಂ 
ಇದು ಹರಿಧಾಸ್ಥ ಭಕ್ತಿಪಂಫ ಒಂದು ಆಂದೋಲನವೇ ಆಗಿ ಮುಂದರಿದದ್ದರ' ಸೂಚಃ 

ಹಾಗೂ ಹರಿಭಕ್ತ: ಪ್ರಸರಣದ “ಧ್ಯೇಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನೆ ತೇದ' ಚ್ಛಿತ್ರಣ;ಹ£ 

ದಾಸರ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆವ ವಿಚಾರವೆ: ಆಗಿದೆ. 

ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು 

ಹೆರಿದಾಸ : ಸಾಹಿತ್ಯ-ಆಂದೋಲನದ "ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯನ್ನು" ಗಹುನಿಸಿ 
ದಾಗ, ಕೆಲವು. ಅಂಶ ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಈ ಭಕ್ತಿಪಂಥದಲ್ಲಿ ಆಂದೋಲನದ 

ಶಕ್ಷಿತರಲು ಪ್ರೇಠಕೆ, ' ಪೋಷಕವೂ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಗುರುತಿಸ 
ಬಹಂದು 

1,  ಮಥ್ವಮತ-ತತ್ವ :, ವೈಷ್ಣವಧರ್ಮ-ವನಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿ, ಹರಿಸಪೋತ್ವವಂತ್ಯ, 
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ. ತಿಳಿಯಂವಂತೆ ಭಕ್ತಿಸ್ವರೂಪ .ಬಂಹತಿಗಳನ್ನು 

ತಿಳಿಸುವ; ಧ್ಯೇಯ, ಹರಿದಾಸರದು, ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳದ್ದು, ಎನ್ನಬಹಂದು. 

ಸಾಹಿತ್ಯ-ಸಾಸಿಶಿಗಳಿಂದೆನ್ಸಿಇಕೊಳ್ಳಲೆಂದೆ ಆವರು : ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ! ' ,ಆದರೆ 
ಅವರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಮಾಧ್ಯವಂ, ಆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ “ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರನಿವೆ' ಸಪ 

ಗೇಯಗುಣ, ಕಾವ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ, (ಉಪವೆಂ, ರೂಪಕ, ಪ್ರತಿಮೆ, ಅಲಂಕಾರ, 

ವರ್ಣನೆ, ಇತ್ಯಾದಿ.) ಅನುಭವ-ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನದ ಕಳಕಳಿ, ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ 

,ದೈವಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಹಂಬಲ ತೀವ್ರತೆ, ಸುಪ್ರಕಟಗೊಂಡು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೌಲ್ಯಗಳುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವುದೆ ಕಡಗೆ-ಅಗ್ರಹಾರಗಳ ಆಶಯ 
ಅವಿಂಷಗಳು ಹರಿಭಕ್ತರಾದ ಹರಿದಾಸಣಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. . ಇನ್ನೂ ಇದ್ದದ್ದು ತೊರೆದಂ 

ಬಂದವರವರು, ಹರಿದುಸಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರತೆ; ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಕಾವ್ಯಾಂಶವನ್ನೂ 
ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಂತ್ತದೆ, ಪ್ರರಂದರದುಸರ ಸಹಜಸರಳತೆ, ` ̀ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ 

ಪ್ರಯೋಗ (ವೃತ್ತನಾಮ, ಭ್ರವಂರಗೀತೆ, ದಂಡಕೆ' ಹೀಗೆ), ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಭಕ್ತಿ, 
ಪಾದಿರಾಜರಕವಿಹೃದಯ, ಕನಕನ ಜಾಣ್ಮೆ, ನಿಜಯದಾಸರ-ಗೋಪಾಲದಾಸರ-ಜಗನ್ನಾಥ 
"ದಾಸರ ಮಧ್ಯ ನಿಷ್ಮೆ-ಸಂಸ್ಕೃತ ಪರಿಣತಿ, : ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಚಾರ-ಸವಂಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ 

ತುಡಿಯುವ ರೀತಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯವನಲ್ಲ ಚಿರಂತನ ಆಗಿಸಂತ್ತವೆ. ಇದೇ 
ಭಕ್ತಿಪಂಥ ಆಂದೋಲನ ಆಗಿದ್ದರ ಕುರುಹಾಗಃತ್ತದೆ. . ಪುರಂದರ-ಕನಕದಾಸರ 

ಕೃಶಿಗಳು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯವೆ ಅಗಿಹೆಯೆಂಬುದು ಸಂವಿದಿತ, 
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: 2, ಮೊದಮೊದಲ ಹಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಕೇವಲ ದೇ *ವಕೆ-ಪೂಜಾ ಕಾಲದ ಕೈಂಕರ್ಯ 

ಕಾರ್ಯ, ಭಗವಂತನ ನಾವಂಸರಹೀರ್ತ ನೆಗೆ ವಿಖಾಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆನಂತರ ಬರಬರುತ್ತ 

ಪುರಂದರರಿಂದಾಚೆಗೆ : ಭಕ್ತಿಯ' ಸಂಗಡ" ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಶದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತತೆಯನ್ನು 

ಧ್ಯೇಯ.ಆಗಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಅದರ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ, ಇದಂ ' ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದಾಗಿ, 

ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಕುಗ್ಗಿ, ಮತ್ತೆ ವಂಧ್ವವಂತ ಪ್ರಸಾರದಿಂದ ಪ್ರಸೆಶ್ಚೇತನಗೊಂಡು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ 
ಮನುಗಿತು. ಈಗ ಸೊರಗುತ್ತ ಬಂದಿದೆ,. ಆದರೂ ಉಳಿದಿದೆ, ಮೊದಮೊದಲಲ್ಲಿನ 

ತಃಚೈ ನ್ಯ ವಿರದಿದ್ದ ರೂ ಕೂಡ. 

3. ಮೂರನೆಯ ವಿಚಾರ, ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ವಂಧ್ಯವಂತ ಬದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯವಷ್ಟೆ 

ಅಲ್ಲ ಎಂಬಂದಂ. ಕನಕದಾಸರದಲ್ಲಿಯಂತೂ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮದ ವಿಶಾಲತೆ, ಸವಸ ಯ 

ಮನೋಭಾವ ಎದ್ದೂ ತೋರುತ್ತದೆ. ಪುರಂದರದಾಸರು, ಮೊದಲಿಗೆ ವೈಷ್ಣವ 

ಸಂಪ್ರದಾಯವರಾಗಿದ್ದವರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಿ, ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಯಸ್ಕಾವಿಂಗಳನ್ನೂ ಕಂಡರೆ 
ತಂಂಬ ಗೌರವಾದರ-ಮಾಧ್ವದೀಕ್ಷೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಯಿತಂ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹರಿ 

ದಾಸರ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ, ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ: ವನ್ನ ಕೇವಲ ವಂತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ವೆಂಬಂದರಿಂದ ಭಿನ್ನ ಆಗಿಸಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆದು ಸರ್ವಜನಾದರಣೀಯ ಎಂದೆನ್ನಿಸಿ 

ಕೊಂಡಿತ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಬಿಂದು ಆಗಿ ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮ, 

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಭೀವಂವ್ಚನಂಥ ರತೃ ಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿತ್ತಿ ತು. 

4. ಹರಿದಾಸಶಾಹಿತ್ಯ ' ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯ; ಮಂತ: ಪರಂಪರೆ, ಗುರಂ-ಶಿಷ್ಯ 

ಪರಂಪರೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹರಿದಾಸರಿಂದ ರಚಿತ ಆಗಿದೆ.38 (ಇಲ್ಲಿ ವಂದ್ಚ 

ಸಂಪ್ರವಾಯ ಆನುಸ ರಸದ ಮಠಾಧೀಶರು ವ್ಯಾ ್ಯಸತೀರ್ಥರು ಸ್ಥ ಸ್ವ ತಃ ಪಂಡಿತರು, ಕವಿಗಳಂ 

ಸಂತೃತ-ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವರು. ಶಾಸ್ತ್ರನಿಷ್ಟ, ಆದ ವ್ಯಾ ಸರೂಟ, ಹರಿದಾಸನಿಷ್ಠೆ 
ಯಜ ದಾಸಕೂಟ ಎರಡನ್ನೂ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದವರು, ಸಂಘಟಕರ ಕನಕದಾಸರ ಮೇಲೆ 

ಅಪಾರ ಕರುಣೆ, ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಗೌರವ ತೋರಿದ ಸಃ ಸಂಧಾರಕೆ ಮನೋಧರ್ಮದವರು 

ಯಶಿಪುಂಗವರಂ ಸೇರಿ ಹರೆದಾಸರೊಂದಿಗೆ ̀  ' ಅನುಭವಗೋಷ್ಟ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆತು, ಅನ್ನೇಕೆ 

ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ವಂಶದ ಎಲ್ಲೆ ವೀರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತ ತನೆಯನ್ನು ವಿಶಾಲ ವಂನೋಭಾವ 

ದಿಂದಲೇ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ವಾದಿರಾಜರ ತುಳು ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 

ಜನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಕಳಕಳಿ, ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಕ್ಲಾಂತದರ್ಶಿತ್ವ. ಇವಲ್ಲ 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಗುರಂತಿಸಬಹಂದಾದಂಥವು. "ಆದರ, ಮೊದಮೊದಲು ಎಂಥ 

ಉನ್ನತೆಜ್ಞಾ ನ-ಚಂತನ ನಡೆಸಿದ ಹರಿದಾಸ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದರೊ, ಅದಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲಳಿವಯಖಿ 

ಆಯಿತು. ಹರಿದಾಸರ ಲಕ್ಷ್ಮ ಕ್ರೈಮೇಣ, ಬರೀ ಮದ್ದು ವಂತ ಸಮರ್ಥನೆ, ಪ ಪ್ರಸಾರದತ್ತ ಲೆ 

ಹೊರಳಿದುದು ವಿಜಯದಾಸರಿಂದತ್ತ "ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟ: ಆಗಿತ್ತದೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ 
ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ ಮಂಂದಂವರಿಯಿ:ತೆಂದು ಹೇಳೆಬಹಂದಂ, 
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5, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನೆಮಾನ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ಹರಿದಾಸರ ಉದಾರ ಮನೋ 
ಭಾವದಿಂದ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ, ಪಾದಿ ದಿರಾಜರಿಂದೆ 2 ಜಗನ್ನಾ ಥಬಾಸರ ತನಕ ಸಂಸ್ಥೆ 
ಪರಿಣತಿ, ವಿದ್ವತ್ತು ಗಾಢವಾಗುಳ್ಳವರೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ೦ 

ಕೊಡುಗೆಯಿತ್ತುದು, ಹರಿದಾಸೆ ಆಂದೊಲನದ ಆದರ್ಶ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಲುಪಲಂ 

ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. (ವಚಿಸಣಂರರ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆಯೆಂಬುದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ.) 

6, ಗುರಂ-ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ. ಗುರುಭಕ್ತಿ, ವ್ಯಾಸರಾಯರು, ಪುರಂದರರನ್ನೂ 

ಕೊಂಡಾಡಿದಂಥವೊ  ಅಪಶೂಪವಮಗಿದೊರೆತಿವೆ. ಇದು ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ 

ಹೆಚ್ಚಿಸಲಂ ಕಾರಣ ಆಯಿತಂ, 

7. ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ತನ್ನದೆ ಆದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ 

ನೀಡಿದವರು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು. ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಕಟ್ಟಿ, ತಂಬೂರಿ ಮಾಟಿ, (ಕನಕ 

ದಾಸರಂ ಏಕನಾದ ಹಿಡಿದ ಚಿತ್ರ. ಸಾಮಾನ್ಯ. ಬಹಂಶಃ ಅವರಂ ಅದನ್ನೆ 
ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಬೇಕಂ) ಚಿಟಿಕೆ ಬಡಿಯುತ್ತ. ದೇವರ ಪೂಜಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ 

ದೊಡಗೂಡಿದ ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತ ನರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಗೇಯತೆ, 

ನರ್ತನ ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದವು. ಇಲ್ಲಿಯ ರಾಗ-ಶಾಳ-ಲಯ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು 

ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಅವರ ಮನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಬೀಜ, ಬಿತ್ತಿ, ಮೊಳೆಯಿಸಿತು. ಇದು ಹರಿದಾಸರ 

ಅನುನಿತ್ಯ ಕಾಯಕ, ಆದೆ: ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ. 

"`` 8, ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ, ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ, ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ 

ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಪುರಂದರದಾಸರ ಪಿಳ್ಳಾರಿಗೀತೆ, ಮುಯಾನೂಳವ 
ಗೌಳ-ರಾಗ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ, ಸರಳೆವರಸೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ಣುಟಕ ಸಂಗೀತ ಸು 

ಭೌವಂ, ಹಿತಾಮಹರೆನ್ನಿಸಿವೆ. ತ್ಯಾಗರಾಜರೂ ಅವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವುದ ದನ್ನು 

| 

ಇಬರಂವ : ಜಾನಪದ, ಅಂಶ ಅಲ್ಲಿ ಜನಪದ 

ಕೃದೆ. ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಸುಳಾದಿ, ಉಗಾ 

ಮು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೇ 

ರ ಕೋಲು -. ಸುದ್ದಿಪದ, . ಶ್ರೀಪ್ರಸನ್ನ 
ಸರೆ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳು - ಇವೆಲ್ಲ ಜನಪದ 
ವೆ. ಇದು ಈ ಆಂದೋಲನ ತನ್ನ ಆದರ್ಶ 

ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 

;ನಸಾಮಾನ್ಯರ 'ಆಡಂವನುಡಿ' ಅಥವಾ ಆಡು 

ಗನ್ನಾಥದಾಸರಂಥವರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರೌಢಿವೆಂ. ' 
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ಕಂಡು ಬಂದರೂ ವಿಜಯದಾಸರಂಥವರಲ್ಲಿ ಮಧ್ವವಂತ ತತ್ವ ನಿರೂಪಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ 

(ಉತ್ತರ ಕರ್ಣಾಟಕ) ಭಾಷೆಯ ಸಮರ್ಥ ಬಳಕೆಯಿದೆ. ಜನಪದ ಸೂಕ್ತಿ,ನಂಡಿಗಟ್ಟು, 

ನಾಣ್ಣುಡಿಗಳನ್ನ್ನ ಹರಿದಾಸರು ತುಂಬ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದಾರೆ, ಇದು ಈ 

ಆಂದೋಲನದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣಕೂಡ. 

11. ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸ, ಬಹಂತೇಕೆ ಹರಿದಾಸರೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ 

ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ. . ದಾಸಕೂಟದ ಹಂಪೆ- 

ಮಂತ್ರಾಲಯ ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ-ಉತ್ತೇಜಕ ಆಗಿದ್ದಾತಂ. 

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫಂಡರಿಗೆಯ ವಿಠಲ ಭಕ್ತಿಯನ್ನೂ ವಂನಗಾಣಬಪಂದಂ. 

12. ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನದಿಂದ ಒಡಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ 

ಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಕಾಲೀನ (ಮಧ್ಯ ಕಾಲ ಯಂಗದ) ಸಾಮಾಚಿಕ-ಧಾವಿಂಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜೀವನ 

ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ಆಕರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇವೆ. ಕನಕದಾಸರ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ, ರಾವಂಧೂನ್ಯ 
ಚರಿತೆ, ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ. 

13. ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವಂಂದಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಾಡ 
ದಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಂಹಿಳಾ ಕೃತಿಕಾರರಂ ಬಂದಿರುವುದಂ ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನದ ವಿಶಿಷ್ಟ 
ಗುಣ. ನೀತಿ, ಭಕ್ತಿ, ಸಮಾಜ ಸ್ಥಾಸ್ಥ್ಯ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟಂ 

ಮಾಡುವುದೆ ಹರಿದಾಸರ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವರಂ ಹಾಡಿ, ಕುಣಿದದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ- 

ಧರ್ಮಪ್ರಸಾರ, ಎರಡನ್ನೂ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಾಡಿಸಿತಂ,. ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಡುಗೆ 

ಇಲ್ಲಿ ವಿರಳ, 

ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಕೆಲವಾರು ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ, ಹಾಗೂ ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿರುವ 

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದಾಗಿ, ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಪ್ರಧಾನತಃ ಭಕ್ತಿಯ 
ಆಂದೋಲನವೆಂದೇ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಮ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹರಿಭಕ್ಷಿ- 

ಜತೆಗೆ ಗುರಂಭಕ್ತಿಯ ಹೊನಲೆಂಬುದು, ಆದನ್ನು ಇಡಿಯಾಗಿ ಆವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ತಿಳಿದಂ 

ಬರಂವ ಅಂಶ, ಶಿವಶರಣರಿಗೆ ಶಿವಸರ್ವೋತ್ತವಂನಾದಂತೆ, ಹರಿದಾಸರಿಗೆ ಹರಿಯೇ 

ಸರ್ವೋತ್ತವಂ. ಹರಿಸರ್ಪೋತ್ತವಂತ್ವ ಸವಂರ್ಥಿಸಂಪುದಂ, ಹರಿಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಸಾರವೆ 

ಹರಿದಾಸರ ಧ್ಯೇಯ, ಬದಂಕೇ ಇದಾಗಿತ್ತು: ಭಕ್ತಿ ಈ ಎರಡಂ. ಆಂದೋಲನಕ್ಕೂ 

ಸಮಾನವಾದ ಶೀವ್ರ ಮನೋಭಾವ, ""ದಾಸವಾಜ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಭಕ್ತಿಯಂ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ 
ಕಾಣುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉತ್ಕಟ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿದೆ, ಅನಂಭಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 

ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಂವ ರೂಪ ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಹ್ರೀತಿ ವೈಂದೋರಿದೆ. ವಂಗು, 
ತಾಯಿ ತಂದೆ, ಆಳಂ-ಒಡೆಯ, ಸಶಿ-ಪತಿ, A 

NN hp ಗೆ 
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ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಭಕ್ತನಂ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಈ 
ಮಾದರಿಯ ಭಕ್ತಿಭಾವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೊರತೆಯನ್ನೂ ಶೋರಂವುದಿಲ್ಲ. 

ನಿಜವಾಗಿ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸವಾದ ವೈಕುಂಠವಾಗಿದೆ! 
ಎಂಬ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಗವಂನೀಯ. ವಚನಕಾರರಿಗೆ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ ಹೇಗೊ 

ಹಾಗೆಯೆ ಹರಿದಾಸರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೈಷ್ಠ ಸ್ಸವಭರ್ವೂ ಪ್ರಚಾರವು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೆ ಶವಾಗಿತ್ತಾ. 

ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ, ಹಿಂದಿನಿಂದ ಪೈ ಸಿದ್ಧ ವೆನಿಸಿದ್ದ, ನಿರ್ದಷ್ಟ ವೆನಿಸಿದ ವಂಧ್ಯಾ 

ಚಾರ್ಯರ ತತ್ವ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯನಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳತವಾಗಿ 

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ, ಹರಿದಾಸರು ತತ್ವ ಪ ಪ್ರಸಾರದ ಪ ಪ್ರವಾದಿ (ವಿಂಷನರಿ) 

ಗಳೆಂದರೂ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಓಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಧರ್ಮ 

ಕ್ರಾಂತಿ, ವೈಚಾರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಯ ಮನಸ್ಸ ಸಾಧನವೆ ವಿನಾ ಕೇವಲ 

ಪಂಡಿತ ಬೋಧಕರಂ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಷ್ಟು ಮತಧರ್ವ ಕ್ಟಾಂತಿ, 

ಪುನಃ ಪುನಃ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಪಂಚಿದಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅನೇಕ 

ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಾಂಶಿಗಳಂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಯ ಬದಂಕಿನ ಮೇಲೆ. ಅಷ್ಟೋ ದು. ಗಾಢ ಪರಿಣಾವಂ 

ರೂ, 

ಕೃತಿರನೆ-ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಪೋಷಣೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಪ್ಲವಗಳೂ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. i iS | 
ದಲ್ಲಿ ಧವರ್ನಕ್ಟಾಂತಿಗಳನೇಕ ನಡೆದಿವೆ. ಜೈನ, ಬೌದ್ಧ, ಶಾಕ್ತ-ತಾಂತ್ಲಿಕ, ವೀರಶೈವ, 

ಶಂಕರ, ರಾಮಾನುಜ, ಮಧ್ಯರಿಂದ ವಂತಗಳ (ವಿವಿಧ ಧವ। ರ್ಮಗಳ) ಆಂದೋಲನ 

ಎಡೆಬಿಡದೆ. ನಡೆದವು. ಈ ಧರ್ಮಕ್ರಾಂತಿಗಳ ಪರಿಣಾವಂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಯ 

ಮೇಲೆಯೂ ಆಯಿತು. ಅದಂ ಆಯಾಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲರಳಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳ 
ಮೂಲಕವೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದೆ. ವಚನ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಬೆಂಬತ್ತಿ ಉಗವಂಗೊಂಸ 

ಹರಿದಾಸ ಅಂದೋಲನ ಬೆಳೆದು ವರ್ಧಿಸಿದರೂ ಭಾಷೆ-ಅದರ ಬಳಕೆ, ಕಾವ್ಯ ಸ್ವರೂಪ 

ಪ್ರಕಾರ-ಪ್ರೆಭೇದದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೆ. ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾದಿ ಕಂಡಂಕೊಂಡಿತು. ನಡುಗನ್ನಡ 

ಜನತೆಯ ಆಡುಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪಿನವರೂ (ವಚನ-ದಾಸ) ಚೆನ್ನಾಗಿ 

ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡರಂ. ವಂತೆಧರ್ಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜೈನರಂ ಜಿನಭಕ್ತಿ ಹರಡಿದಂತೆ, 

ಶರಣರಂ ಶಿವಭಕ್ಷಿ ಸಾರಿದಂತೆ, ಹರಿದಾಸರಂ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸವಂರ್ಥಿಸಿ, ಸಾರಿ, 

ವೇದ-ಆಗಮ, ಉಪನಿಷತ್ತು-ಶ್ಹುತಿಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಮಾಣ, ಪುರಾಣ ದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ. 
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ಧರ್ಮರಹಸ್ಯ-ಗಹನ ತತ್ಸಗಳನ್ನು ಪುರಾಣದ ಅನೇಕ ಉಪವೆಂ, 

ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳ ಮೂಲಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿವ ಜನಭಾಷ-ಆಡುಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೆ ಬಿತ್ತರಿಸಿದರು. 
ಅನರ ಕೆವಿ ಹೃದಯವೊ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ವಿಂಡಿಯಿತಂ ಇದರಿಂದ ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲ 

ಸಾಮಾನ್ಯಮಾನ್ಯ ಆಗಿ ದೃಢಗೊಂಡಂದಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೆ, ಭಕ್ತಿರಸಭರಿಶ ಆದ ಅವರ ಕೀರ್ತನ 

ಸಂಪದ, ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಜನತೆಯ ಒಲವರ ಪಡೆದ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗುಳಿದಿದೆ, 

ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ಹಿತವೆನಿಸಿ, ಸಮಾಜ - ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ. ತನ್ನನ್ನೂ ತಾನು ಆರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ' 



ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ 98 

ಯಾವುದೆ ಹೊಗಳಿಕೆ, ಬಯಕೆಗಳ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಹಜತೆ ಆಲ್ಲಿ ತಾನೆ ತುನಾಗಿ 

ಮೆರೆದಿದೆ. 

ಹರಿದಾಸರ ಸೌವ್ಯೂರೀತಿಯ ಆಂದೋಲನ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಂ. ನಂಡಿಗಳಿಗೆ ಉಪಕಾರ 

ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಯಾರೂ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಂವಂಶಿಲ್ಲ. ಅಂದಿನ ಸಮಾಜ-ಪರಿಸರದ 

ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರ ಭಾಷೆಯಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಗೀರ್ವಾಣ ಭಾಷೆ 
(ಸಂಸ್ಕೃತ) ಅರಿಯದವರಿಗೆ ಸುಲಭ ಆಗುವಂತೆ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಸೀದ ಧರ್ಮತತ್ವಗಳೆನ್ನೂ, 

ಗ್ರಂಥಸಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿದಂದಂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. 

ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಿದ್ವತ್ತು, ಭಾಷಾ ಪ್ರಭುತ್ವ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಿತ. ವೇದಾಂತ ತತ್ವ 

ಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಂವಳಿಕೆಯಿರದಿದ್ದರೂ, 
ಅವನಂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಂವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಆಕರ ಆದ ಬಾಸಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಾ 

ಚಿರಖುಣಿಯಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕಾವ್ಯರಚನೆಗಳೂ ಹೊಸಗನ್ನಡದ ವಕಾದರಿ 

ಗಳೆ ಆಗಿವೆ ಎಂಬ ಬೆಂಗೇರಿಯವರ ಅಭಿವಂತ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜ: ದಾಸರ ಪದಗಳಂ 

ಇಂದಂ ಛಕ್ಷಿಯುತ ಭಾವಗೀತೆಗಳೆ ಆಗಿವೆ, ಹಾಗೂ ಹೃದಯಂತಲಸ್ಸರ್ಶಿಭಾವ, ಅನೇಕ 

ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಚ್ಚಳ ಹೊಸತಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಂತ್ತದೆ. 
ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಜನೆಯೂ ಅಪಾರ.೫ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 

ಅವರಂ ಕೈಕೊಂಡ ಆಂದೋಲನ ಪಥ-ಭಕ್ತಿಪಂಥ-ಆದರ್ಶ ಎಲ್ಲವೂ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ 

ಬಿತ್ತರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಕೃತಿಗಳ ಕೆಲವು ಸಾಲಂ ಮಾತ್ರ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ: " 

ಅ. ಗುರುಭಕುತಿ ಬೇಕು, ಹಿರಿಯರ ಕರುಣಬೇಕು ₹ 

ಹರಿಕಥೆಗಳ ನಿತ್ಯ ಕೇಳುತ ಇರಬೇಕು : 

ವಿರಕುತಿಬೇಕು ವಿಷ್ಣುವಿನಾರಾಧನೆಬೇಕು ; 

ವರಮಂತ್ರಜಪಬೇಕು ತಪಬೇಕು ಪರಗತಿಗೆ ; 

ಪರಿಪರಿವ್ರತಬೇಕು ಸಿರಿ ಹಯವದನನ ; 

ಪರಮಾನುಗ್ರಹಬೇಕು ವಿಷಯನಿಗ್ರಹಜೇಕು 3... 

ಆ ಸಲಿಲ, ಭೂ, ಗಿರಿ, ಲತೆ, ನಾನಾ ವೃಕ್ಷ 

ಫಲ, ಮೃಗ, ಪಕ್ಷಿ, ಕಾನನ, ಮುಕ್ತ 

ಸ್ಥಳಗಳ ವ್ಯಾಕೃತ ಗಗನ, ತೃಣ, 

ಜಲ, ಪಾವಕ, ತರು, ಪವನ, ಆಹ 

ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹರಿಮಯ (ವಿಜಯವಿಠಲ) 
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ಇ ಧ್ಯಾನವನೆ ಮಾಡು ಬಿಂಬಮೂರುತಿಯ : 

ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆಂತೆರಂಗದಲಿ (ವಿಜಯವಿಠಲ) 

ಈ. ನೇದ ಓದಿದರೇನು ನಾಸ್ತನೋದಿದರೇನು : 
ಕಾದಿಕಾದಾಡಿ ಗೆದ್ದರೇನು ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ : 

ಕುಶಿಗೆ ಹೋದರೇನು, ಕಾನನ ಸೇರಿದರೇನು 

ಕಾಶಿಪೀತುಂಭರ ಉಟ್ಟರೇನು [oR ಸವಿಲ್ಲದೆ 

ಜಪತಪನಮಾಡಲೇನು, ಜಾಣತನ ಮೆರೆದರೇನು 

ವಿಜಯಂನಿಠಲನ ಸಾರಿದರೇನು ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ. 

ಈ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ನಲೋಕಿಸಿದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ಫಜನೆಯಂ 

ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ. ಭಾಷೆ ಎಷ್ಟು ಲವಿತವಾಗಿದೆಯೊ, ಅದರರ್ಥ ಅಷ್ಟೆ ಗಹನ 

ತತ್ವವನ್ನು ಅರಿವು: ಮಾಡಿಕೊಡುವುದರ ಆಕರವೂ ಆಗಿದೆ. ವಾದಿರಾಜರಂಥ ಅಪರೋಕ್ಷ 

ಜ್ಞಾನಿಗಳಂ, ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯೆನಾದ ಹಯೆಗ್ರೀವಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಮರಿಸಿ 
ಕೊಂಡವರು, ಗುರುಭಕೆತಿ.. ಹಗೂ ಹರಿದಾಸನ-ಹರಿಭಕ್ತನ ದಿನಚರ್ಯೆ 

ಹೇಳುವುದರೊಂದಿಗೆ. ಶವ್ಮ ಧ್ಯೇಯ ಆದ ಹರಿಭಕ್ತಿ-ಹ ರಿಸರ್ಪೋತ್ತ: ಮತ್ತಃ ವನ್ನು 

ಪ್ರಸಾರಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಅದನ್ನೆ ಶ್ರೀವಿ ಸುದಾಸರಂ 'ಸರ್ದಸ್ನಳದಿವ್ಯಾಪ್ತೆನಾದ' 'ವಸಂದೂ 

ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ' ಹಾಗೆಯೆ ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಪಾಸನ ಕ್ರಮ 
ಆದ ಬಿಚೆ ಇೀಪಾಸನೆ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯದಾಸರಂ pV ಭಕ್ತಿ 

ದೃಢಗೊಳ್ಳಲಂ, ಭಕ್ತರ ಶರೀರ-ವಂನಸ್ಸೂ; ದ ೈಢ-ಶಾಂತವಾಗಿ ಇರಲು ಸಹಾಯಕ, 

ಪೋಷಕ ಆಗುವ ಯೌಗಿಕ ಮಾರ್ಗದ ಅರಿವನ್ನು ಸರಳಗನ್ನ ಡದ ನಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಂತ್ತಾರೆ. 
ಕೊನೆಯ ಉದಾಹರಣೆ, ವಿಡಂಬನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥದು. ಅಂಥ ಪಂಡಿತರೆನ್ನಿಸಿ 

ಕೊಳ್ಳುವವರು-ಬೂಟಾಟಿಕೆಯವರು ನಮ್ಮ ಲ್ಲಿ ಆನೇಕ. ಆವರಂ ವಿಜಯದಾಸರ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದ! ರೆಂಬುವುದು ಕೃತಿ ಈ ದ ತಿಳಿದಂಬರಂವ ಅಂಶ, ಜ್ಞಾನದ 

ಬೆಳಕು 'ಇರದೆ, ಅರಿವಿನ ಆಕರ ಆಗದೆ, ಬರೀ ಕಾಶೀಪೀತಾಂಬರ ಉಟ್ಟರೆ, ಕತ್ತೆ ಸಿಂಹದ 

ಚರ್ಮ ಹೊದ್ದು ನಿಂತಂತಾಯಿಂತೆಂದೆನಿಸಂತ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರ್ಕದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ 

ಪಾಂಡಿತ್ಯವಿದ್ದರೇನಂ, ವಂಕ್ತಿಸಾಧಿಸುವ ಭಕ್ಷಿಯಂತ ಭಾವಶುದ್ಧಿ ಇರದಿದ್ದರೆ, 
ಎಂಬುದು ದಾಸರ ಅನಿಸಿಕೆ, : ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನಿಗಳೆ-ಹೆರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳ 

ಮೂಲಕ ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ ದಾಂಗಂಡಿಯಿರಿಸಿ,' ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಸರಿಸಿ, ಹರಿ 

ಭಕ್ಷಿ, ಹರಿಪಾರವ್ಯೂ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಬದಂಕು, ಸಮಾಜ ಹಿತ, ಸರ್ವಹಿತ-ಕಲ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 

ದಂಡಿದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಂದೋಲನವೆ: ಆಯಿತೆಂಬಂದಂ ತಿಳಿಯ ಬರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. 

ಹರಿದಾಸರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಗೊ ಹಾಗೆಯೆ ಅವರ ಮಾನವೀಯಗುಣ ತಾವು ದೇಶ 
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ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡಿದ ಲೋಕಾನಂಭವ, ಭಕ್ತಿಯ ವಃಂಜಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ದೈವದ ಅನಂತ 
ಸ್ವರೂಪಗಳ ವಿವಿಧ ಬಗೆ, ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ಸ ಸಂದರ್ಶನದ ಆನ:ಭವ ವೈವಿಧ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ 

ತಮ್ಮ "ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಂಲಕ ನೀಡಂವುದರೂಂದಿಗೆ ಅವರ ಜ್ಞಾ ನ, ನಿಷ್ಠೆ, 

ವೈರಾಗ್ಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಃಕುತಿ ದೊರಕಿಸುವ ಹಂಬಲಿಕೆ, ಪೌರಂಷೇಯ 

ಪ್ರಮಾಣಗಳಾದ ವೇದಾಗವಂ, ಪುರಾಣ ಪ್ರಣ್ಯಕಥೆಗಳೆ ಅರಿವನ್ನು. ಸಾಮಾನ್ಯ 

ಸರ್ವರಿಗೂ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ವಿಶಾಲವಂಸೋಧರ್ವ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ 

ಗೊಂಡಿವೆ. ತಾವೊಬ್ಬರೆ ಉದಾರ ಆಗಬೇಕೆಂಬ, ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲ 
ಅವರು. ಹರಿಭಕ್ತಪಂಥ ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನವೆ ಆಗಲು ಅವರ ಇಡೀ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಪರಂಪರಾನುಗತ ಆಗಿ ಶತಮಾನಗಟ್ಟಲೆ ಸಾರುವ ಏಕವಂಖದಾದ ವಿಚಾರಧಾರೆ- 

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧ್ಯೇಯ, ಖಚಿತ ನಿರ್ಧಾರ, ತಾನು ನಂಬಿದ ಆದರ್ಶದಲ್ಲಿ ದೃಢ ನಂಬಂಗೆ, 
ಅಚಲ ವಿಶ್ವಾಸ, ಹಾಗೂ ಸವಂದಾಯಿಕ ಆಗಿ ತಾವು ಕಂಡನುಭವಿಸಿ, ಅನುಭಾವಿಸಿದಂ 

ದನೆಲ್ಲ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಗೊಳ್ಳುವ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಕಸನ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣ 
ಆಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನಂಭವ-ಅನಂಭಾವ (ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನ) ಕ್ಷಿತಿಜ 
ವಿಸ್ತಾರ ಆಗುತ್ತ ಆಗುತ್ತ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದ-ನೋವು ನಲಿವುಗಳ ಇಹದ ಮೃಣ್ಮಯಂ 

ಬದುಕಲ್ಲಿ ಚಿ್ಮಯನನ್ನರಸಂತ್ರ, ತುಮಂಲ-ತುಡಿತವನಂಭವಿಸಿ, ಕಡೆಗೆ ಭಗವದನುಭವ 
ವಿಶೇಷ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸನಿಹಾಗಲಂ, ಸಂದೇಹದಿಲ್ಲವಂದು ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ 
ಅನಂಸರಿಸಬೇಕಾದಂದಿಷ್ಟೆ : ದೃಢಭಕುಕಿ ವರ್ಗ. ಮಂಹಾತ್ಮ್ಯಜ್ಞಾನವನ್ನು 

ಗುರುವಿನಿಂದರಿತು ಅದರೊಡಗೂಡಿದ, ಸುದೃಢ ಸ್ಮೇಹವುಳ್ಳೆ, ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನೆ* ' 

ಎಂಬ ಅಧಿಕ ಪ್ರೇಮ-ಧೃಢವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳ, ಅವನ ಕರುಣೆ. ಕೃಪೆ, ಒಲವರಕ್ಕಾಗಿ 
ಅನವರತ ಹಂಬಲಿಸಿ, ತಾನು-ತನ್ನ ಒರಲ್ಲದೆ ಸುತ್ತಣ ಮಾನವಕೋಟಿಯ ಬದಂಕನ್ನು 
ಹಸನಾಗಿಸುವ ಆಂದೋಲನ ಪಥವಿದು. 

ಹರಿದಾ ಸಪಾಹಿತ್ಯ ಅತ್ಯಂತೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ವಾಜ್ಮಯವೆಂಬಂದಂ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ 

ಯಿಂಂದಲೆ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿ.ಶ. ಹದಿಸಾಲ್ಯನೆ ಶ.ದ ಕೊನೆಯಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು 

ಸಂಮಾರು ಐದು ಶತಮಾನೆ ಬಾಳೆ, ಬೆಳಗಿ, ಈಗಲೂ ಅಲ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ, ಯಾವ 

ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದು ಆರಂಭಗೊಂಡಿತೊ ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನದು ಸಾಧಿಸಿತೆ ? ಕೇವಲ 
ದೇವರ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯದ ದ್ರವ್ಯ ಮಾತ್ರ ಆಗದೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಿದ 
ಆಂದೋಲನವಾಯಿತೆ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ 
ಬರುತ್ತದೆ : ವಚನ ಚಳುವಳಿಯ ಸಂಘಟನೆ ಹೇಗೆ ಸೋತು ಕೊನೆಗೆ ಭದ ಸ್ರಗೊಂಡರೂ 

ಗೆದ್ದಂತೆನ್ನಿಸುವುದೊ ಹಾಗೆಯೆ ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನವೂ ಉಗವಂಗೊಂಡು, ಉನ್ನತಿ 

ಹೊಂದಿ, ರಾಜಾಪ್ರಯದಲ್ಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸಿ, ತನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಧ್ಯೇಯ ಆದ ಹರಿಬಕ್ತಿ- 
ಹರಿಸರ್ವೋತ್ಸಮ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯ, - ಪ್ರನಾರದನ್ನಿ ಗೆದ್ದಂತೆಯೆ ಅನ್ನಿಸಿದರೂ, 

"ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಸ್ವರಗಳ ಜನರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳು ಿ ವುದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸಫಲ. ಆಗಲಿಲ್ಲ 
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ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸುಸ್ಪಷ್ಟ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗದವರಿಂದ ಆರಂಭ ಆದ 

ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ ಪರಂಪರೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಾಜಿಕ ಅಂಶ-ಸವಂಸ್ಯೆಯಾದ 
ವರ್ಣಾಪ್ಪಮ-ಜಾತಿ ಸವಂಸ್ಯೆಯ-ನಿವಾರಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರರಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ 

ಮನೋಧರ್ಮನವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರು ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ಯೆ 

ಪಾಡಿಗದು. ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯನ್ನೆ ಸುಧಾರಿಸುವ ಮನೋಪ್ಪವೈತ್ತಿ ಹರಿದಾಸರದಂ. 
ಇದು ಸರಿಯೆ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಂ ನಡೆದದ್ದೆ ಹಾಗೆಂದಂ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ 

ಬರಬೇಕಷ್ಟೆ, . ಹರಿಭಕ್ತಿ ಹರಡಬೇಕು, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೇ: ಸಂಪರ್ಕ ನಿಕಟತೆ 

ಯಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಹರಿದಾಸರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡೆತಡೆ ಇದ್ದವು. ಕೆಳಸ್ತರದ ಕನಕದಾಸನ 
ಆಂತಸ್ಸತ್ವ ಅರಿತ ಗುರು ವ್ಯಾಸರಾಯರಿಗೇ ಕಂಹಕಿ ಕರ್ಮಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ .ಬಿರಂನಂಡಿ 

ತಪ್ಪಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ : ಪುರಂದರದಾಸರಿದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ. (ಕನಕದಾಸನ 

ವೇಲೆ ವ್ಯಾಸಮಂನಿ ದಯಮಾಡಲು ಮಠದವರೆಲ್ಲ ದೂರಿಕೊಂಬರು), ತಿರುಪತಿ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದರ್ಶೆನಕ್ಕೆಂದಂ ಹೋದ ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೇ ಕೃಷ್ಣ್ಠಾಜಿನದನರ ಪೆಟ್ಟೂ 
ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದಮೇಲೆ, ಕನಕನ ಪಾಡೊ ! ಅಂತ್ಯಜ, 

ಹೊಲೆಯ ಎಂಬುವ ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಸಂಕಂಪ, ಸಹಾನುಭೂತಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೂ 

ಹುಟ್ಟಾ ಕುಲದಿಂದಲೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನಳೆಯಬಾರದೆಂಬ ಮನೋಧರ್ಮುವಿದ್ಧರೂ, 

ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿದಾಸರಂ ಹೋರಾಡಲಿಲ್ಲ, ವಂನಂಷ್ಕನನ್ನೆ ಮೃಗ ಆಗಿಸಂವದರ 
ವಿರುದ್ಧ ತುಡಿಯಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದಂ ತಿಳಿದಂ ಬರುವ ಅಂಶ. ದಂರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಅದೇ 

ಜಾತಿ ಸವಂಸ್ಯೆಯೆ ಇಂದೂ ಸಮಾಜ ವಿಚ್ಛೆ ದೃಶಕ್ತಿಯಾಗಿ-ವಂಂದುವರೆಯಂತ್ರಿದೆ, 
ಇನ್ನೂ ಬಲವಶ್ಚರವೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನದ ಸಂಗೇಶ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದದೆನ್ನ ಬೇಕು, ಶೀಲವಂತಿಕೆ, 

ತತ್ತ್ವ ವಿವೇಚನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆ ಎಂಬ ವಿಶಾಲ ಭಾವನೆ, 
ಸರ್ವೇಜನಾಃ ಸಂಖಿನೋ ಭವನೂ ಎಂಬ ಮನೋಧರ್ವ, ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗದ 

ಅವಲಂಬಸೆ ಆಚರಣೆ, ' ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಚಾರವಿಚಾರ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ ? ಇದೆ ತಾನೆ 
ಸಮಾಜಹಿತ, ಸವಬದಾಯ ಹಿತ? ಇಷ್ಟಾಗಿ, ಹರಿದಾಸರು ಬರೀ ದೇವರನ್ನು 

ನಂಬಿಕೂಡೆನ್ನೂವವರಲ್ಲ. ' ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನ 'ಸ್ವಪ್ರಯಂತ್ನವಾದಿಗಳಂ. ಹಣೆಬರಹ 
ವಿದ್ಧಂತಾಗಂಪದೆಂಬುದನ್ನೂು ಅವರು ಉಪದೇಶಿಸಿಲ್ಲ, , ಆದರೆ, `ವಂನಂಷ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ 
ಮಾರಿದ್ದು ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಯದು *ನಾಹಂಕರ್ತಾ ಹರಿಕರ್ತಾ' ಎಂದಲ್ಲಿ ಉದ್ಗರಿಸುವರಷ್ಟೆ 

ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಾಧೀನ ಎನ್ನುವುದಂ. ' ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ಉತ್ಕಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 
ಸಂಸಾರ ನಿಸ್ಸಾರ, ಇದು ನಶ್ನರೆ, ಕಂಬಳಿಯೊಳಗಣಬುತ್ತಿ ಎಂದೆಲ್ಲ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರೂ, 

ಸಂಸಾರ ತೊರೆದು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೂಗು ಹಿಡಿದಂ ಕುಳ್ಳಿರಲು ಹರಿದಾಸರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. 

ನಿಜವಾದ ವೈರಾಗ್ಯ, ಸಂಸಾರ ತೊರೆದರೆ ಬರಂಪಂಥದಲ್ಲ. ವಿರಾಗವಿರಬೇಕು, , ರಾಗ 
ತೊರೆಯಬೇಕು- ವಂನದಿಂದ, _ ಆಗಲೆ, ಸಂಸಾರ, ಸಾರವೂ, ಎನಿಸಿಯಾತು, ಬರಿಯ 



ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ 27 

ಕಾವಂನೆಯಿಂದ ಸಂಸಾರ ಸುಖ, ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂತೆ ಮೊದಲು ಸಂಖದ 

ಥಳಕಂ ತೋರಿ ಆಮೇಲೆ ದುಃಖ ತರುವ ಸ್ವಭಾನದ್ದು ಆದಾತು. ಪದ್ಮಪತ್ತ 

ಮಿಂವಾಂಭಸಾ ತತ್ವ ಹೆರಿದಾಸರದು. ಆಂಟಿಯೂ ಅಂಟದಂತೆ, ತಾವರೆ ಎಲೆ ಮೇಲಣ 

ನೀರಿನಂತೆ, ವಿಷಯ ಸುಖಲೋಲಂಪತೆ, ಆಸಕ್ತ ವರ್ಜಸುವುದೆ ವೈ ರಾಗ್ಯ.. ಕಟ್ಟಿ 

ಕೊಂಡರೆ ರಾಗ, ತೊರೆದರೆ ವಿರಾಗ. ಅದು ಹೇಳುವಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲದಿದ್ದ ರೂ ಕಷ್ಟ 

ಸಾಧ್ಯ. ಹೇಸಿಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆಶೆವೇಶ ಮಾಡಧ್ದಾಂಗೆ ಈಸಬೇಕು, ಇದ್ದೂ ಜೈಸ 

ಬೇಕೆಂಬುದೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಸಂದೇಶ. ಇದೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆಂದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರು 

ಸರ್ವಸಂಪತ್ತನ್ನೂ ದಾನವಣಡಿದವರು, ಮಂಗನನ್ನು ಕಳಕೊಂಡರಂ. ವಿಜಯದಾಸರೂ 
ಮಗ ಶೇಷಗಿರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ವಂದೆ ಮೋಹನದಾಸರನ್ನೆ ಸಾಕಂ ಮಗನಾಗಿ 

ಸ್ಕೀಕರಿಸಿದರಂ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಿದಾಸರ ನಿಜವಾದ ವೈರಾಗ್ಯವೆ ತೋರಿರುಪುದಂ. 

ಕನಕದಾಸರದಂ ಬೇರೆ ತೆರನಾಯಿತು. ಹರಿದಾಸರದ್ದೂ ಒಂದೇ ಲಕ್ಷ್ಯ-ಅದು 

ಭಕ್ತಿಪ್ಪಸಾರ - ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ, ಮುಂಕ್ಷಿಶ್ಚ ತತ್ಸಾಧನಮ್ ಎಂಬ ವಂನೋ 

ಧರ್ಮ. ಇದಂ ಸರ್ವತ್ರ ಹಿತವೆ ತಾನೆ? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಡಿತನ, ನಿರಾಸೆ, ಮಂನಂಷ್ಕ 
ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ತಣ್ಣೀರೆರಚುವಂಥದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದ ನಂತರ 

ಎಲ್ಲ ಮಾರಿದ ಅನಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿರೆಂದರಷ್ಟೆ. 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಶದವಾದ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ, ಹರಿದಾಸ 

ಆಂದೋಲನದ ಉಪಕಾರ ನಮಗೆ ಇಂಶೆನಿಸುತ್ತದೆ : ತಾವೂ ಬದುಕಿ, 

ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಬದಂಕಿಸಂವುದಂ.. ಅಂತರಂಗ-ಬಹಿರಂಗೆ ಶುದ್ಧಿಗೆ, ಗಮಂನವಿತ್ತು, 

ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಅತಿಲೋಲುಪನಾಗದೆ, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸುವುದು. 

ಹರಿದಾಸರ ಸಂದೇಶದ ಸಾರವಿದೇಯೆ. ಮೊದಲೆ ೫ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಇದರಿಂದ, ಹರಿದಾಸರ 

ಮಾತುಗಳು ಬರೀ ಒಣ ವೇದಾಂತದ ಬುರುಡೆ ಮಾತೆಂದಂ ಭಾವಿಸಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ. 

ಅವುಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೊಗಸಂ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಶಬ್ಧ ಸಂಪತ್ತಿ ನಾದ ಮಾಧುರ್ಯ ಬಂಧುರ 

ಬ್ದ ಅರ್ಥ ಜೋಡಣೆಯ ಚಮತ್ಕಾರ-ವಿನ್ಯಾಸ, ಲೀಲಾಜಾಲವಾದ ಶೈಲಿಯಂತೆಯೆ 

ಕ್ಲಿ ಪ್ಪ ಸಂಸ್ಕ ತ ಶೈಲಿ, ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಹೊಸೆ ಸಾಹಿಕ್ಯ ಪಥವನ್ನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಹರಿದಾಸ 

ಪಂಘದರೆನ್ನ: ಬೇಕಂ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿಹೋಗಿರುವ ಸತ್ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಎರಡಂ ತೆರ: 

ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸುಖದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವರದ್ದು ಒಂದಂ ಗಂಪು. ಲೋಕ 

ಹಿತವನ್ನು, ಹಿತದ ಸಾಧನಗಳನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುವವರು ಇನ್ನೊಂದಂ ಬಣದವರು, 

ಸುಖದ ದಾರಿ ತೋರುವವರು ಹಿತದ ಹಾದಿ ಶೋರುವರೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. 

ಭರವಸೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಹರಿದಾಸರಂ, ಅದರಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಸರಾಯರ-ವಾದಿರಾಜರಂಥ 
ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಯಂತಿವರೇಣ್ಯರಂ- ಸಂಖ-ಹಿಶಗಳೆ ಸಂಗವಂ. ಪಥವನ್ನೆ 

ಜನತೆಗೆ ತೋರಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸತ್ಬುರುಷರು, ಅದನ್ನಾಚರಿಸುವುದು, ಆಗ:ಸರಿಸು 
ವುದು ಜನತೆಗೆ ಸೆ ೇರಿದುದಷ್ಟೆ. 
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ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಯುವಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪಂಥವೊಂದಂ 

ಆಂದೋಲನವೆ ಆದದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತು ತಿಳಿಸಿದೇವೆ. ಇನ್ನು ಈ ಆಧ್ಯಾಯದ 

ತೆಲೆಬರೆಹ ಆದ ಆಂದೋಲನ ಎಂದರೇನು ಹಾಗೂ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳಾವುವು ಎಂಬುದರ: 

ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತು ತಿಳಿಸಬಹುದಂ. 

ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ವಚನ ಚಳವಳಿಯನಲ್ನ ಅನೇಕ 

ವಿಧದಲ್ಲಿ ಹೋಲುತ್ತದೆಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹಿಂದೆಯೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೂ ಆಂದೋಲನ ಕಂರಿಶಂ 

ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ: (ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎರಡಂ 

ಆಂದೋಲನವೂ ಮತೀಯ, ಭಕ್ತಿಪರ ಸಹ ಎಂಬುದೂ ಆಗಿದೆ)383 ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ 

ಯಾಗುವ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ವಚನಕಾರರ ಆಂದೋಲನ, ಪ್ರಧಾನತಃ ಮತೀಯ 

ಭಕ್ತಿಯ ಚಳವಳಿಯೆ ಅದರೂ ಜನಪದ. ಚಳವಳಿಯಾಯಿತಂ. ಇದಕ್ಕೆ. ಪ್ರೇರಣೆಗಳೇನೆ 
ಇರಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ, ಕಾಯಕವೆಲ್ಲ ಒಂದೆ 

ಶ್ರವಂಸಹಿತ ಜೀವನವೆ ಸಾಧಂ ಆಗದ್ಮೆಂಬ ತತ್ತ MN ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿನ ಬಿಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ 

ಹಿಂಬಾಲಕರಾಗಿ ಭಾವುಕತೆಯಿಂದ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದು, ಬಸವಣ್ಣನಂಥ ಚತುರರ ಸಂಘಟನ 

ಸಾವಂರ್ಥ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲದರ ಒಟ್ಟು ಕಾಣುವುದೊಂದೆ : ಅದು ಅನನ್ಯ, ಅಸಾಧಾರಣ, 

ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿದ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಯೆಂಬಂದಂ.  ವಚನ-ದಾಸ ಚಳವಳಿಯ 

ತೌಲನಿಕ ಸಮಿಕ್ಷೆ ಬೇರೆಡೆ ನಡೆದಿರುವುದರಿಂದ, ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆಂದೋಲನದ 

ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಆಂಡೋಲನನೆಂದಕೇನು ? ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು 

ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ 11067790 (ಮೂವ್ಮೆಂಟ್) ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಸಂವಾದಿ 

ಪದ ಆಗಿ ಆಂದೋಲನ, ಚಳವಳಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಪದಗಳಂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಟೆ, 

ಆಂದೋಲನ ಎಂಬ ೫೫ ನೆ ಸಿಂಗಂ: ಬಳೆಕೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು 
ಖು ಪ್ರೊ. ಆರ್. ಎಸ್. ಪಂಚಮಂಖಿಯವರೆಂ 

) ಮತೀಯ-ಧಾವಿ೯ಕ ಆಂದೋಲನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ 

ಕ್ರಿತತ್ಯಗಳನ್ನಿ ಹರಿದಾಸರಂ `ಆಂದೋಲನ 
ೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.35 ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನದ 
ದಾನಿಯವರು  'ಕರ್ಣುಟಕ ಹರಿದಾಸರ 

) ಕಂಡರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಂತೂ ಸುವಿದಿತ.3 

ಸ, ಆಂದೋಲನ ಎಂಬಂದರ ನಿರೂಪಣೆ, 

ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನೊ 
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Movement * ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ನಿಘಂಟುಗಳು ಕೆಲವು ಅರ್ಥವೀಯಂತ್ರವೆ, ಅಪು 

ಹೀಗಿವೆ ; 

ವೆಬ್ಸ್ಟರ್ ನ್ಯೂ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ. (0000656161 New Inter- 

national Dictionary) 3ನೇ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ Movement ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ 

ಆನೇಕ . ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ; ಆದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 

ಕೆಲವು ಅರ್ಥವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ : 

(1) Moveable ; mobile ; flexible; or responsivenss of move-. 

ments ' 

(11) to let in motion ; to stir, 10 impart motion ; 

(111) to excite to action by the presentation of motion; 

{iv} to rouse by ರಂ! to the mind or desires ; to in- 

flue 

A step in the execution of purpose; movement in 

process 

(೪) A connceted, a long continuous series of acts and 

events tending toward some more or less definite end; 

an agitation in favour of some principle. policy etc. 

{vi} An 91160165 of motion ; hence in literature and other 

(vii) Activities of a person or group of persons, 

ಇದರಂತೆಯೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ನಿಘಂಟಿನಲ್ಲಿ* movement 
ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಈ ಆರ್ಥ ನೀಡಿರುವುದು ನಾವು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಬಹಂದಾಗಿದೆ ; (ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ) 

ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಂವಂತೆ ಮಾಡು, ಪ್ರೇರಿಸು, ಸ್ಥಳದಿಂದ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗು : ಚಲನೆ, 
ಮನಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ವಿಕೆಸನೆ, ಮುನ್ನಡೆ (ಒಂದು ವಿಶೇಷೋದ್ದೇಶ ಸಾಭನೆಗಾಗಿ-ಒಂದಂ 

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜನಶಂಡದ) ಕಾರ್ಯಪರಂಪರೆ, ಫ್ರಯತ್ನ "ಔರಂಪರೆ, ಚಳುವಳಿ. 

Movement ಹಾಗೂ campaign ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಚಳವಳಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಸಮಾನ 

ವಾಗಿ ಇದ್ದರೂ, Campaign ಎಂಬ ಶಬ್ಧ ಕ್ಕೆ ಕದನ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಅರ್ಥ 

ಪರಿಮಿತಿಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಪ್ಪುವಂಥದು. ಆಂ ಮೊಲನವೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯೊ:ದ್ವೇಶಕ್ಕಾಗಿ, 

ಅದರ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಗುಂಪು : ಜನತಂಡದವರು ಶ್ರವಿಂಸುವ ಹೋರಾಟವೆ. 
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ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಪಾತೆಪೊ ಇರಬಹಂದಂ ಅಥವಾ ಸೌಮ್ಯವಾದ, ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಆದರೆ" 

ದ್ಮ ಫಢವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಇರಂವ ಸಾಧ್ಯ: ತೆಯಂಂಟು. 
ಖಟ್ಟಾರೆ.ಆಂದೋಲ, ಆಂದೋ!(ಳ)ನ, ಚಳಂವಳಿ ತರುವ ಅರ್ಥ, ಸಾಮೂಹಿಕೆ 

ಕ್ಷೋಭೆ, ಯಾವುದೇ ಧ್ಯೇಯ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಕಾರ್ಯ-ಪ್ರಯತ್ನ ಪರಂಪರೆ, 

ಅಂದರೆ ಇದಂ ಪರಂಪರಾನುಗತವಾಗಿ ಮಂಂದಂವರಿಯಂತ್ರದೆಂದಾಗಂತ್ರದೆ. 

ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿರುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ" ಪದಕೋಶಗಳಂ ನೀಡಿರುವ 

ಅರ್ಥದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕನಂಗುಣವಾಗಿ movement ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ 

ಕನ್ನಡದ. ಸಂವಾದಿ ಪದ ಆಗಿ "“ಆಂಜೋಲನ'' ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ಕೀಕರಿಸ 

ಬಹೆಬೆನ್ನಿಸುತ್ತೆದೆ. 
ಇನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಕೋಶ ನೀಡಿರಂವ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಪರೀಶಿಲಿಸಟಹಂದಂ 

movement 'ಮೂವ್ಮಂಟ್” ಎಂದರೆ, 

ಅ. ಚಲನೆ, ಚಲಿಸು, ಸಂಚರಿಸು, ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಚಲಿಸುವಂತೆ 

ಪ್ರೇರಿಸು, ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ 'ಉಜ್ಜಾಗಿಸಂ, ಕಾರ್ಯಚಲನೆಗೆ ಪ್ರೇರಿಸು, 

ಎ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗುವಂತೆ ಹುರಿದಂಂಬಿಸು, ವಂನವಿ 
ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸಸ್ನೆಬ್ಬಿಸು, ಅವು (ಪ್ರೇರಣೆ) ಗಳನ್ನು 

ಹಂದಿದುಂಬಿಸೆಂ, 

ಇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಭಾವ, ಪರಿಣುವಂ (ಸಮಾಜದ ಮಲ 1» 

ಈ. ಚಲನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಯೆ : ಆಂದೋಲನ. 

ಯಾವುದೊ ಒಂದಂ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಒಂದಂ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸುವ 

ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷ (ಸಾಮೂಹಿಕ) : 
ಆಂದೋಲನ, ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ರಿಯೆ (ಚಲನಾತ್ಮ ರ). 

. ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ, ' ಒಂದೇ ತೆರನಾದ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ, ಓತಪ್ಪೋತ 

ಆಗಿ ನಡೆದಿರಂವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಘಟನೆಗಳು ; ಯಾವುದೊ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ 2 

ಹೆಚ್ಚಿನಲ್ಲದ ಗೊತ್ತಾದ, ನಿರ್ದಷ್ಟ ಧ್ಯೇಯ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ: ಗುರಿ 
ಈಡೇರಲು (ನಡೆಸುವ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಹೋರಾಟ) ಯಾವುದೊ ಕೆಲವು 

ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಕ್ರಾಂತಿ ; ಚಳವಳಿ, 

ಊ, ಚಲನೆಯ ಪರಿಣಾಮ : ಆಂದೋಲನ-ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಖಂ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಂಂಪಿನವರ ಚಟಂಪಟೆಕೆಗಳಂ. 

ಇ 

ತಿ 

ಈ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಗಮಂದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡ, ಆಂದೋಲನ; 
ಇನೆಂಬುದನ್ನೂ ಹೀಗೆ ಶಿಳಿಸಬಹಂದಂ : 
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ಆಂದೋಲ(ಳ)ನ ಒಂದಂ ವಿಶೇಷ ಚಲನಕ್ರಿಯೆ. ಚಲನಾತ್ಮಕ ಆದದ್ದೂ; ಸ್ಥಳ 
ದಿಂದ ಸ್ಥ ಳಕ್ಕೆ ಸುಚರಿಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಂ. ` 

ಯಾವುದೊ ಒಂದಂ ಕಾರ್ಯೋದ್ಹೇಶ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ (ಜನತೆಯನ್ನು) ಜಾಗೃತ 

ಗೊಂಬಂತೆ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗುವಂತೆ (ಅಂದೋಲನ ಪಥಕ್ಕನಂಗುಣವಾಗಿ) ಪ್ರೇರೇಪಿಸಂ 

ವುದು, ಹುರಿದುಂಬಿಸುವುದು,: ಅವರ ಮನಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಂವಂವುಂಟು 

ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಿಕೆ, ಅವರ ಆಶಯಂಗಳನ್ನು ಉದ್ದೀಪಿಸಿ, ಆಂದೋಲನ 

ಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿಸುವುದು. ಆಂದೋಲನ, ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷ. 
ಸೆರಸ್ಸರ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ, ಒಂದೇ ಉದ್ಧೇಶ : ಧ್ಯೇಯ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ, ಪರಂಪರಾನಂಗತ 

(ಆಗಿ ವಂಂದುವರಿಸುವ ಕ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷವೇ ಆಂದೋಲನ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಯೆ, 

'ಘಟನೆ ಘಟಿಸಬಹೆಂದಂ, ಸಂಘಟನೆಯೂ ಇದ್ದಾತು. ಆಂದೋಲನ, ಒಂದು 

ಹೆಚ್ಚನದಾದ, ಗೊತ್ತಾದ, ನಿರ್ದುಷ್ಟ ಆದ ಗುರಿ ; ಧ್ಯೇಯ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ನಡೆಸುವ 

ಕೀಯ. ಯಾವುದೊ ಕೆಲವು ತತ್ವ » ಸಿದ್ಧಾ 6ಶ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ (ಪ್ರತಿಪುದಕ) 

ಡೆಸಂವ ಕ್ರಾಂತಿ, ಚಳಂವಳಿ (ಯಾನ ಮಾಜಿಕೆ | ಧಾರ್ಮಿಕ | ಮತೀಯ ಇತ್ಯಾದಿ), 
ಸ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಂದೋಲನದ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರವಿದೆ. 

ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ-ಅದರ ಅಂಗ ಆದ ಭಾಷೆಯ ದಿಸೆ, ಭಾಷಾಸ್ವಃ ರೂಪವನ್ನೆ 

(ಹೊರಳಿಸುವ) ತಿರಂಗಿಸುವ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಆಂದೋಲನಕ್ಕಿದೆ, 

ಆಂದೋಲನ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಿಯೆ, ಒಂದು ಗುಂಪಿನವರ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಕ್ರಿಯಾ 
"ಎಶ್ತೇಷಗಳೂ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಂಂಟು (ಪರಂಪರಾನಂಗತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ). ಆಂದರೆ 

ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷ ವೈಯಕ್ತಿಕವೆ. ವಿನಾ (ಸಂಪು, ವಂಷ್ಯರ ಮಾತ್ರ) 
ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಆಂದೋಲನವೆನ್ನಿ ಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. 

ಯಾವುದೆ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯನೂ ಸಕ್ಸಿಯಾತ್ಮಕ ರೀಕಿಯಲ್ಲಿ 

"ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. (ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯ, ವರಿಷ್ಕರು, ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ. 

ಆಗಲೆ ಆ ರಂದೋಲನ, ಸಾರ್ಥಕ್ಕ ಪಡೆದಂತ. ಇದು ವಚನಕಾರರ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ 

ಯಶಸ್ಸಿ ಯಾಗಿ ಜರುಗಿತೆಂಬುದು ಸುವಿದಿತ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗದ ಕಂಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ 
ಬಸವಣ್ಣ, ಆಗಿನ 'ಕಾಲ್ಲದ್ದ ವೈದಿಕ ಕರ್ಮಕಾಂಡ, ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ಆಚಾರ, ಅಂಧಪ್ರ ದ್ದ 

ಕುರಂಡುನಂದಿಕೆ, ಪುರೋಹಿತ ಶಾಹಿಯ ದಬ್ಬಾ ಳಿಕಿ-ದಮನ ಪ್ಪ ಶ್ಪವೃತ್ತಿ, ಅಮೊಯಕ 

ಜನೆ ಬುದ್ಧಿ ವಂತರೆನ್ನಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲು ವರ್ಗ “ವವರ ಹೆದರಿಕೆಯ ಧರ ್ ಮಶೃಂಖಲೆಗೆ 
ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತಿದ್ದ ಪರಿ, ವಿಜೃಂಭಿಸಿದ್ದ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಡಂ ರೋಸಿ, 

ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು, ಜನಿವಾರ ಕಿತ್ತಿ ಬಿಸಾಡಿ, ಹೊರಬಂದಂದಂ, ದೀರಶೈಎಧರ್ಮ 

ಪರಿಷ್ಯರಣದ ಜತೆಗೇ (ಮತೀಯ ಅಂದೋಲನ) ಶರಣ ಸವಂದಾಯವನ್ನು (ವಚನ 

ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಂದೋಲನ) ಸೆಂಘಟಿಗಿದುದೂ, ಈ ಚಳವಳಿ ಕ್ರಮೇಣ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗಿ, 

ಸವರಾಜದ ಎಲ್ಲ' ಸ್ವರದವರನ್ನೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ 'ಯಶಸ್ಸಿ ಆಯಿತು, 

1 
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ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾರೂ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣಾತ್ಮಕ ಚಳವಳಿಯ 

ಜತೆ, ಬಸನಣ್ಣ-ಇತರ ವಚನಕಾರರು ರೂಪಿಸಿದ ಕಾಯಕತತ್ತ್ವ ಕಲ್ಪನೆ, ತುಂಬ 

ಸೊಗಸಾದ, ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಗರ್ಭಿತ ತತ್ವ, ಆರ್ಥಿಕ ತತ್ವವೂ ಹೌದು. ತಮ್ಮ ವಂತ 

ಧರ್ಮ-ಆದರ್ಶವಾದ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ರೂಪಗಳಾದ ವಚನ ಛಂದೋಬಂಧ 

ರೂಪ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರಲ್ಲದೆ. ಜನಬಾಷೆ-ಆಡುಭಾಷೆಯನ್ನೆ ಸಮರ್ಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 

ಬಳಸಿಕೊಂಡರು, ಇದೆಲ್ಲ ವಚನ ಆಂದೋಲನ ನಡೆದ ರೀತಿ, ಇದೇ ಹರಿದಾಸ 

ಆಂದೋಲನ ಮುಂಡೆ ನಡೆಯಲು ಹಿಂದಿದ್ದ ಪಥವಾಯಿತು. ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಾಗಿ ಆಂದೋಲನ ನಡೆದರೂ, ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಸ್ತರಗಳವರೂ 
ಸಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದಂ 

ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಈ ಆಂದೋಲನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಿತಗೊಂಡಿತು ಅಥವಾ ಸಂಕುಚಿತ 

ಗೊಂಡಿತೆಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗದು. ಆಂದೋಲನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. 

ಆದರೂ ಭಕ್ತಿಪಥ, ಭಕ್ತಿಪಂಥದ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ 

ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಂದೋಲನವೆ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ವಚನ 
ಕಾರರದ್ದೂ ಭಕ್ಷಿ-ಶಿವಪಾರಮ್ಮವೆ ; ಅವರ ಆಂದೋಲನದ ಪ್ರಧಾನ ಧ್ಯೇಯಂಗಳ 

ಲ್ಲೊಂದಾಗಿತಂ, ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆವಂತಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದ ಬಳಕೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ 
ಹಾಗೆಯೆ, ವಚನಕಾರರಿಗೆ ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡನುಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಅಚಲ 

ವಿಶ್ವಾಸ, ಅದು ಅವರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮದ ಕುರುಹ. ಹೀಗೆಂದಂ ಅವರೇನೂ 

ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಡಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ. ಮಡಿ ಅವರಿಗೆ ಶತ್ರು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಮಾನ್ಯರಿ 

ಗರ್ಥ ಆಗದುದು. ಕನ್ನಡವೆ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನವೆಂದರಿತರವರಂ. 
ಜನತೆಯ ಮನ-ಜನನಾಡಿಯ ವಿಂಡಿತ ಅರಿತು, ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆದರು, ನಂಡಿದರು. 

ಕನ್ನಡ ಜನತೆ-ವಚನಕಾರರು ಇಬ್ಬರ ಭಾಷೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ, ಉದ್ದೇಶ. 
ಶಿಳಿಸುವ, ಸಾಧಿಸುವ ಪಟ್ಟು ವಚನಕಂರರದು. ಅವರ ಮಾತು ಜನಕ್ಕೂ ಆಕರ್ಷಣೀಯ. 

ವಾಯಿತು, ಅರ್ಥ ಆದದ್ದರಿಂದ, ಇದರಿಂದ ಬಡಕಲಾಗಿದ್ದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಶ್ವವೂ 

ಬಂದಿತು. ಇದರಿಂದಲೆ ವಚನಗಳು ಕನ್ನಡ ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಸ್ವತ್ತು ಎನ್ನುವುದು. 

ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನದ ಪಥ, ಅದರ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಧ್ಯೇಯ, ಆದರ್ಶ ಸಾಧನೆಗೆ 

ವಚನಕಾರರಂ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಹಾದಿ ನೆರವು ನೀಡಿತೆಂಬುದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲೋಸುಗ 

ಈ ಕೆಲವು ದಾತು ನುಡಿಯಬೇಕುಯಿತದ್ಟ. (ವಚನ-ಹರಿದಾಸೆ ಆಂದೋಲನದ. 

ತುಲನಾತ್ಮಕ ವಿವೇಚನ ಬೇರೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಇಷ್ಟೂ ಮಾತ್ರ 

ತಿಳಿಸುತ್ತಿದೇವೆ,) 

ಯಾವುದೆ ಸೆಂಘಟನೆ, ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಅದರ ಅನಂಯಾಯಿಗಳ, ಆ ಪಥದ 

ಪಾಂಥೇಯರ ನಿಷ್ಮೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ತಾನಂ ನಂಬಿರುವ ತತ್ತ ೩ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ 
§ [2 

ನೂರರಷ್ಟು ನಂಬುಗೆ, ಅದೇ ನಿಷ್ಮೆ, ಹರಿದಾಸರಿಗಿದ್ದಿ ತಂ, ವಂಥ್ವಮಂತ-ಹರಿಭಕ್ತಿ- 
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ವೈಷ್ಣವಧರ್ಮ-ಹರಿಸರ್ದೋತ್ತವಂತೆಯ ಸಮರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಹರಿದಾಸ ಸಂಘಟನೆಯ 

ಪ್ರಧಾನ ಧ್ಯೇಯ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏಕನಿಷ್ಠೆ. ಶಿವನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಶರಣರಂ 

ಎಲ್ಲ ಜನತೆಯನ್ನೂ ಒಕ್ಕೂಡಿಸಿದರೆ, ಹರಿದಾಸರು ಹರಿಸರ್ವೊತ್ತಮತೆ- ಹರಿಭಕ್ತಿಯ 

ಪರಿವಲಯದಲ್ಲಿ ಜನತೆಯನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರವಿಂಸಿದರಂ, ಬಹುತೇಕ 
ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಕಂಡರಂ. ವಚನಕಾರರ ಆನಂಭಾವ, ಹರಿದಾಸರ ಅಪರೋಕ್ಷಾನಂಭೂತಿ 

ಎರಡರ ಉದ್ದೇಶ ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕವೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವೆಂಬ ದರ್ಶನ, 

ಎರಡೂ ಆಂದೋಲನ, ಅಂತರಂಗ-ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಸಮಾನ ಮಹತ್ವವನ್ನು 

ನೀಡಿದವು, 

ಆಂದೋಲನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಕಾರ್ಯ. ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸಾಮೂಹಿಕೆ 

ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷವೆಂದಂ ತಿಳಿದಿದೇವೆ. ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸವಂದಾಯದ 
ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು  ಅವತರಿಸಿಕೊಳ್ಳೆಲಿ, ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ನಡೆಸುವ 

` ಹೋರಾಟವು ಆಂದೋಲನ ಯಾ ಚಳೆಂವಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ 
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಬಣಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. : ಇನ್ನೂ ಆದರ್ಶವಾಗಿದೆ 

ಉಳಿದಿರುವ ಗುರಿಯೊಂದನ್ನು ಪಡೆವ ವಿವಿಧ ವಂನೋಭಾವ, ವಿವಿಧ ವರ್ಗ ಗುಂಪುಗಳ 

ಜನ ಸೇರಿ, ಈ ಧ್ಯೇಯ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಹೆಣಗುತ್ತಾರೆ, ಶ್ರವಿಂಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 

ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ, ಊರಿಂದೂರಿಗೆ, ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶಿರಂಗಂವುದೂ ಇರಂತ್ತದೆ, 

ಅದೇ ಚಳುವಳಿ, ಆದೇ ಆಂದೋಲನ. ಹರಿದಾಸರ ಬಣದವರಂ ಶ್ರವಿಸಿದುದಂ ಈ 

ತೆರನಾದ ಆದರ್ಶಗಳಿಗಾಗಿಯೆ (ಹರಿಭಕ್ತಿ ಮದಧ್ವಮತ ಪ್ರಸಾರ), ಕೇವಲ ಕೀರ್ತನೆ 

ಹಾಡುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಒಂದಂ ಭಕ್ತಿಪಂಥ,' ಪರಂಪರಾನಂಗತ ಆಗಿ ಸಾಗಿದ 

ಒಂದು ಆಂಡದೋಲನೆವೆ' ಆಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು, ತನ್ನ ಆದರ್ಶಸಾಧನೆಗಾಗಿ ತನ್ನದೆ ಆದ 

ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಥದಲ್ಲಿ ಗಮಿಸಿ, ಶ್ರಮಿಸಿತಂ, 

ಮೇಲಿನ ಮಾತುಗಳಿಂದ, ಆಂದೋಲನ, ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ತನ್ನ ಪಥದಲ್ಲಿ 
ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಂ ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೆ ಆದಂ ನೆಲೆನಿಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ 

ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ (-ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನ ಆಗಿ") 

ಅಗತ್ಯವೆಂದೂ ತಿಳಿಯುತ್ತವೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷವ.ದ ಇದಂ (ಆಂದೋಲನ) 
ಇದರ ಆದರ್ಶ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನೆ ಉಜ್ಜಾಗಿಸುವ, ಪ್ರೇರಿಸಂವ 

ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳದ್ದೆಂಬಂದೂ, ಸಮಾಜಹಿತ, ಸಂಧಾರಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಂದೆಂದು ಕೂಡ 

ವಂನವರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ‘ 
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ಅಂದಜೋಲಸೆ-ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿವಿಜಿಡೆ ನಡೆದ ನಿನಿಧ ಆಂಜೋಲನ- 

ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಕರಣ 

ಭಾರತದ ವಿನಿಧ ಆಂದೋಲನಗಳು 

"ಆಂದೋಲನ'ಗಳ ನಾಡು ಎಂಬಂದಂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, 

ಅನೇಕ ಮತ-ಧರ್ಮಗಳೆ ನೆಲೆವೀಡಾದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೆ ಉಗಮ ಆಗಿ ಬೆಳೆದ 

ಧರ್ಮ-ಮತಗಳೂ ಉಂಟು, ಹಾಗೆಯೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದಂ ನೆಲೆ ನಿಂತ ಧರ್ಮ- 

ವಂತ ಕೂಡೆ ಉಂಟಂ, ಸಂಮಾರಂ ೨೫೦೦ ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 

ಜನಿಸಿ, ಅಥವಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ, ವಿವಿಧ ಮತ ಧರ್ಮಗಳ ಆಂದೋಲನ ಕುರಿತು, 

ಕಲ್ಕತ್ತೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬೊತ್ತಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. 

ಇದು ಅನೇಕೆ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಲೇಖನ ಸಮಂಚ್ಚಯ,8 "ಭಾರತದ ಮಂತೀಯಂ-ಧಾನಿರ್ಣಕೆ 

ಸಂಧಾರಣ ' ಆಂದೋಲನಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಶಗಳಂ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಈ 
ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಿಂದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರೆವಿಗೆ ಇರಂವ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿ 

ಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅನೇಕ ಆಂದೋಲನಗಳ ಸಮಿಕ್ಷೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. 
ಅಂದೋಲನವೆಂದರೇನು, ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಅಂಶ-ರೂಪರೇಷೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತ 

ಚರ್ಚೆಯೂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಮತೀಯ ಧಾರ್ನೀಕ ಆಂದೋಲನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ಆಗಿರುವ 

ಮತೀಯ ಅಂಶಗಳಿಗಿಂತ (ಅಥವಾ ತಾತಿ ಕ), ಸಾಮಾಜಿಕ-ಧ್ಯೇಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ 

ಮಾಡಿ .ತಿಳಿಸುವುದೆ ಗ್ರಂಥದ ಧ್ಯೇಯವೆಂದು ಗ್ರಂಥದ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಡಾ. ಸೆನ್ 

ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. | 

ಎರಡು ಸಾವಿರಸ್ಸಿನೂರು ವರ್ಷದ ಹರಹಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದಂ 

ಸೆಮಾಜೊ-ಧಾರ್ಮೀಕೆ (ಮತೆ ಪ್ರಸಾರಕ) ಆಂದೋಲನಕ್ಕೂ ಕೇವಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 

ಸಾಧನೆಯಂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇರದೆ, ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದಂ ಸಮಾಜೊ-ಆರ್ಥಿಕ ಆಂಶಗಳಿಂದೊಡ 

ಗೂಡಿದ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧಿಸುವುದರತ್ತ ಗಮನವಿದ್ದಿತಂ, 

ಯಾವುದೇ ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆ, ಒಳಗುದಿ, ಕೆಲವಾರಂ ಬೇಡಿಕೆ-ಜನಕೆಯ ಕೂಗು, 
ಸಮಾಜದ ಪ್ರಚಲಿತ ನಂಬುಗೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಂಧಾರಿಸಂಪುದರಲ್ಲಿ 
ಲಕ್ಷ್ಯವಿರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ (ವಿಚಾರ) ಅಂಶಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ 

ವಲ್ಲದೆ, ಸಮಾಜೊ-ಆರ್ಥಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಕೂಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮವಿದ್ದೆ ಇದೆ. 
ದಿ 2 ಲ್ಲೂಭ ಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಇರಂವೆ ಆಧಿ 

ವಿರದವರಂ-ಅನಂಕೂಲವುಳ್ಳೆ ಕೆಲವೇ ಜನ, ಅನೇಕ ಶತಮಾನ ಕಾಲ ತುಳಿಯಲ್ಲ ಿಟ್ಟಿವರು, 

ದಮನಕ್ಕೊಳಗಾದವರಂ, ಕೀಳು ಜಾತಿ, ಶೋಷಿತ ವರ್ಗ, ಇಂಥವರ ಸಂಧಾರಣೆ, 



ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ 85 

ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಆಂದೋಲನಗಳು ನಡೆದಿರುವುದು ಶಿಳಿದುಬರಂತ್ತದೆ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ 

ಬದಲಾನಣೆ-ಕರ್ಮ-ಆಚಾರಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ-ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಸಮಾಜ 

ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನರ" ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದೋಲನಗಳು ಸಕ್ಟಿಯಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲೆತ್ನಿಸಿವೆ, 
ವಹಿಸಿವೆ ಕೂಡ. 

ಮೊದಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ, ಭಾರತ ದೇಶ ಅನೇಕ ಮತ-ಧರ್ಮಗಳ, ವಿವಿಧ ಜಾತಿ 

ಪಂಗಡಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ-ಬಳಸಿದ ಸಮಾಜದ ನೆಲೆವೀಡು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಸಮಾಜ 

ಭರ ಸುಧಾರಕರು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಂಧಾರಕರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಯನ್ನು (ಪಂಡಿತ- 

ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲದ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವರ್ಗದ್ಧಲ್ಲದ, ಮೇಲಂವರ್ಗದವರಲ್ಲದ, ಅರ 
ಸೊತ್ತಿಗೆಗೆ ಹೊರತಾದ) ತಂತವ್ಮೂ ಮತವೊಪ್ಪಿ, ಮೋಕ್ಷ-ವಂಕ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸ 

ಬೇಕೆಂದು 'ಹೇಳಿ, ಹೇಳಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಇದರಿಂದ ಜನತೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗುವುದೆಂದೂ 

ಆಶ್ವಾಸನೆ ಇತ್ತಿರಂವುದೂ, ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಅವರವರಿಗೆ ತೋಚಿದಂತೆ ಬೋಧಿಸಿರಂವುದೂ 
ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ, ಇದು ಬಹಂ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬೆಳೆದಂ ಬಂದಿದೆ. ' 

ಎಲ್ಲ ಮಠ-ಧರ್ಮ ಸುಧಾರಣಾ ಮನೋಭಾವದ ಆಂದೋಲನಗಳ ಉದ್ದೇಶ, 

ಧ್ಯೇಯ, ಇವು : 

ಅ, ನ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ 

ಇದೇ ಬಹು ಮಂಖ್ಯವಾದದ್ದು «- ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆದು. ಬಂದಿರಂವ, 

ವರ್ಣಾಶ್ಸಮಂ-ಜಾತಿಗಳಾಗಿ, ಪರಸ್ಪರರ ನಡುವೆ ಒಡಕಂಂಟಂ ಮಾಡಿರುವ ಸಮಾಜದ 

ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಂದೋಲನವೂ ಸಿಡಿದೆದಿವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ 

ನಡೆದರೂ ಹಂಟ್ಸಿನಿಂದ ಜಾತಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇನ್ನೂ ವಿಚ್ಛಿದ್ರ ' 
ಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೆ ಇದೆ, ದೇವಾಲಯ, ಮಂಗಳಂ ಬೆಳೆದರೂ, ಜನಮನದ ಪ್ರೀತಿ, 
ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ಜಾತಿಪದ್ಧತಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಂಬ ಆಳವಾದ ಬೇರಂ ಬಿಟ್ಟು 

ಬಿಳಲನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಬಲ್ಲಿದ-ಬಡವರ, ಬುದ್ಧಿ ವಂತರ-ವೂಢರ (ಅಜ್ಞಾನಿ 

ದಂ ಬರಹಬಾರದವರ) ಶೋಷಣೆಗೊಳಗಾದವರ ನಡಂವಣ ಗೋಡೆ ಅಭೇದ್ಯ 

ವಾಗಿಯೆ ಇದೆ, 'ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಸಮಾನತೆಯ ತತ್ವವನ್ನು ೨೫೦೦ ವರ್ಷದ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಂದೋಲನಗಳೆಲ್ಲ ಸಾರಿವೆ. ಆದರೂ ಜಾಶಿಪದೃತಿ 
ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿದೆ, ಬಂದ ್ಥನಿಂದ-ಗಾಂಧಿಯವರೆಗೆ, ಸಮಾಜದ ಮಂತ ಸುಧಾರಕರೆಲ್ಲರೂ 

ಜಾತಿ ತೊಡೆದಂ ಹಾಕಲು ಪ್ರವಿಸಿಡರಂ, ಅಷ್ಟೆ, ಇತಿಹಾಸಕಾರರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ- 
ಸಮಾಧಾನ ನೀಡಿಯಾರಂ. 
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ಆ. ಸಂಪ್ರದಾಯ 

ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಆಚಾರ-ಕಂದಾಚುರ ಮತೀಯ ನಡವಳಿಗಳು, ಪುರೋಹಿತ 

ಶಾಹಿಯ ಮೇಲುಗೈ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಶೋಷಣೆ... 

ಇದರ ವಿರಂದ್ಧವೂ ಎಲ್ಲ ಆಂದೋಲನದ ವರಿಷ್ಠರೂ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ವ 

ಪ್ರಸಾರಕರೂ, ಪ್ರೆರೋಹಿತ-ಕರ್ಮಶಃಹಿಯನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ 

ಹೋರಾಡಲಂ ಹಾಗೂ ಮಠೀಯ ಪದ್ಧ ಕಿಯನ್ನೂ ಸುಲಭೀಕರಿಸಲು ಕರೆಯಿತ್ತಿದಾರೆ, 

ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆಗಳು: ಆಗಿವೆ. ಹಿಂದಿದ್ದಷ್ಟೂ 
ಶೋಷಣೆ ಈಗ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜದ ಪ್ರಗತಿ, ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನದ ಅರಿವು-ಇದಕ್ಕೆ 
ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹಂದಂ, 

ಇ. ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ 

ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ವೀಕ (ಮತೀಯ) ಆಂದೋಲನಗಳ ವಂಖಂಡರೂ ಬಯಂಸಿದುದಂ, 

ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತ ವರ್ಗದವರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲ, ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಕರಂ ತಮ್ಮ 
ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಪೂರಾ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು, ಇದೇ ಅವರ ಕಳಕಳಿ. 

ಈ. ಜನಭಾಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ 

ಅಂದರೆ ಜನತೆ ಅರಿಯಲು ಸುಲಭ ಆಗುವಂತೆ ಅವರವರ ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ತಮ್ಮಾ ಮಠ, ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸು 

ವುದೇ ಎಲ್ಲ ಆಂದೋಲನಗಳ ಧ್ಯೇಯ. ಇದನ್ನು ಯೂರೋಪಿನ ಪ್ರಾಟಿಸ್ಟೆಂಟ್ 

(P:೦testant) ಕ್ರೈಸ್ತ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಬಹಂದಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಟಿನ್ 

ಲೂಥರನೆ (Martin Luther) ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನಾತ್ಮಕ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ 

ಸುಧಾರಕ ಅಂದೋಲನವಿದಂ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ರೋವಮನ್-ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ 

ಪೋಪರ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ (Vatican) ಅರಮನೆಯಿಂದ, ಪಾದ್ರಿಗಳ ಬಿಗಿ ವಂಖ್ಯ ಯಿಂದ, 

ಉಚ್ಛಾಟೆಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಯೂ ಅರಿಯಲು 

ಸಾಧ್ಯವಾಗಂವಂತೆ ಧರ್ಮತತ್ವಗಳನ್ನು ಜನ ಬಳಕೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿನಬೇಕೆಂಬುದಂ 

ಪ್ರಾಟೆಸ್ಟೆಂಟರವಾದ (ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೀರ್ವಾಣ ಭಾಷೆಯೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತದ 
ವಿರುದ್ಧ - ಮಂಸ್ಲಿಮಂಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಕ್ "ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಗಳ ಬಳಕೆಯ ವಿರಂದ್ಕ 

ಹೀಗೆಯೆ ಆಂದೋಲನ ನಡೆದಿವೆ) ಇದೊಂದು ವಂತೀಯಂ' ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಂದೋಲನವೆ 
ಆಯಿತು, 

ಉ. ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುವ ಆದರ್ಶಗಳು 

ಸಮಾಜದ ವಂತ - ಧರ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ನಿಲುಕುವುದಾಗಬೇಕಂ, ಪ್ರಜೆಗಳ, 
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ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ- ಧರ್ಮ-ಬಹುತೇಕೆ ಸಂಖ್ಯಾತರು ಇದನ್ನು 
ಅರಿಶುಕೊಳ್ಳುವಂತಿರಬೇಕು. 

ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದ, ವಕ ಪಶುವಿನಂತೆ ನಂಬುವುದು 

ಅ:ಧಾನಂಕರಣೆ, ಮೇಲಂವರ್ಗದವರು ಹೆದರಿಸಿ, ಪಾಪ-ಪುಣ್ಯ, ಭೀತಿಹುಟ್ಟಿಸಿ, . 

ನಂಬಿಸಿ, ಸಾವರಾನ್ಯ ಜನತೆಯನ್ನು, ಶೋಷಿಸುವುದಂ ಈ ಸವರಾಜದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ 

ನಡೆದಂಬಂದದ್ದೆ. ಗೌತವಂ ಬುದ್ಧನಿಂದ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಆಂದೋಲನದವರೆವಿಗೂ, 

ಮತ ಪ್ರಸಾರಕ ವರಿಷ್ಠರ. ಮಂಖ್ಯೋದ್ಜೇಶ, ಮತಧರ್ಮದ ನಡವಳಿ, ನಿಯವಂ 

ಸಾಮಾನ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಂವಂತಿರಬೇಕಂ ಎಂಬುದೇ ಆಗಿತ್ತು, (ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 

ಆದಂ ಆಂದೋಲನ ಎಂಬರ್ಥ ಪಡೆಯಂವುದಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಅನ್ನಿಸಂತ್ರದೆ.) " 

ಎಲ್ಲ ಧಾರಕ ಮಶೀಯ ಆಂದೋಲನಗಳೂ ಪರಧರ್ಮಸಹಿಷ್ಣೊ ವಂನೋ 

ಭಾವ ಇರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಬಂದಿವೆ. ಭಾರತದ ವಂತ ಬೋಧಕರೆಲ್ಲರ ಒಂದಂ ಮಂಖ್ಯ 

ಗಂಣವಿದಂ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮತಾಂಧತೆ, ಒಂದನ್ನು ಕಂಡರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗದ 
ತಿಕ್ಕಾಟ, ಕಲಹ, (ಪದ್ಧತಿ-ನಂಬಂಗೆ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ) ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೊಸದೇನೆ ಬರಲಿ, 
ಪ್ರೇರಿಸುವ, ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬುಗೆ, ವಿಚಾರ, ಸ್ಕಾ ಗತಿಸಿ ಅವುಗಳ ಒಳ್ಳಿತನಂ 

ಕೊಳ್ಳುವ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಂವ ಸಿದ್ಧಾ ೦ತ ಸಮನ್ವಯ ಮನೋಧರ್ಮ ಮೊದಲಿಂದಲೂ 

ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶತಕಗಳಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ಯಾವುದೆ ವತ-ಧರ್ಮ 

ಉದಯಿಸಲಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ-ಇತ್ತಿದೆ, ಈ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ. 

ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ವಂಹಮ್ಮಾದೀಯಂರ ಮಂತ್ರಿಗೆ ತಂದದ್ದು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ, 
ಇದನ್ನು ಮಂಸ್ಲಿಂ ಅರಸರು ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ತುರುಕಿ-ಮಠಾಂತರಗೊಳಿಸಿದ್ದೂಂಟು. 

ಇಂಥ ಅನೇಕ ವಂತಾಂಧ ಅರಸರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನೂ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಅರಗಿಸಿ 

ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಿದ್ಧಾ ೦ತ ಸವಂನ್ವಯ ಮನೋಭಾವ ಈಗಲೂ ಒಪ್ಪವಂಥದ್ಧೆ. 

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಧರ್ಮ ಸುಧಾರಕರು (ಈಗಿನ ಕ್ರೈಸ್ತಧರ್ಮ) 

ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ-ಪೌರ್ವಾತ್ಯ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಕಂಡಂ ಅದರಲ್ಲಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು 

ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ, ತಮ್ಮವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವ 

ಸಹಿಷ್ಣಾ ವಂನೋಭಾವ ಶೋರಿದ್ದಾರೆ, 

ಭಾರತ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಗವಂ ಆದ ಆಂದೋಲನಗಳನೇಕ. ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ, 

ಬದಲಾದ ಸಮಾಜ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವುತಧರ್ಮ ಕೂಡ ಆಂದೋಲನ ರೂಪದಲ್ಲಿ 

ಎದ್ದು, ಸ್ಕಾ ಹಸಿವೆ, ಡಾ. ಸೇನ್ ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ೨೫೦೦ 

ವರ್ಷದ ಹರಹಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ವಂತೀಯ ಧಾವಿಂಕ ಆಂದೋಲನಗಳನ್ನು ಗಂರಂತಿಸ 
ಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ವಂಧ್ಯಕಾಲೀನ ಯುಂಗವೆಂದೂ, 

ಅನಂತರ ಆಧಂನಿಕ ಕಾಲದ ಆಂದೋಲನಗಳ ಅವಧಿಯೆಂದೂ ಸ್ಕೂಲವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ 

ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದ್ಯನಿಂದ ಗಾಂಧಿಯವರೆವಿಗೂ ನಡೆದ ವಿವಿಧ ವಂತಧರ್ಮ 
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ಆಂದೋಲನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ. ಶೆ. ೧೩ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಕಾಲ-ಹರಿದಾಸ 
ಆಂದೋಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತೂ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಬಂಧವೂ 

ಇಲ್ಲ, ವಿವಿಧ ಧಾರಕ ಆಂದೋಲನಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಂವಲ್ಲಿ ನಾವು, ನಮ್ಮ 

ಅಧ್ಯಯನದ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ, ಸ್ಕೂ ಲವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ೈಬಹಂಬೆನ್ನಿಸುತ್ತೆದೆ. 

(1) ಈಶ ರ ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದ ನಂಬುವಂಥ ವಂತ-ಧವರ್ಣಗಳೆ ಆಂದೋಲನ. 

(2) ನಿರೀಶ್ವರವಾದಿ ಮತ-ಧರ್ಮ. 

ಎರಡನೆಯದಕ್ಕೆ ಬೌದ್ಧ-ಜೈನ-ಚಾರ್ವಾಕೆ ಮಠಗಳು ಸೇರುತ್ತವೆ. ಮೊದಲಿನದರಲ್ಲಿ 
ತತ್ತ್ವೃಶ್ರಯ (ಅದ್ವೈತ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ, ದ್ವೈತ) ಹಂಟ್ಛಕೊಂಡದ್ದೂ-ಅವುಗಳ 

ಪುನರ್ವಿಭಜನೆ (ಶುದ್ಧಾದ್ವೈತ, ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೀಗೆ) ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಅನೇಕ 

ಕಡೆ ನಡೆದ ಭಕ್ತಿಪಂಥ ಆಂದೋಲನ. ತವಿಂಳಂನಾಡಿನ ನಾಯನ್ಮಾರ್, ಕನ್ನಡದ ವೀರ 
ಶೈವ ವಚನಕಾರರ ಶಿವಪಾರಮ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಆಂದೋಲನ ಬಿಟ್ಟಿ ರೆ, ವಾಕ್ಕೂವೆಲ್ಲ 

ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿ ಪಂಥದವರು ನಡೆಸಿದ ಆಂದೋಲನಗಳಿ (ತವಿಂಳಂನಾಡಿನ ಆಳ್ವಾರರೂ 

ಸೇರಿಕೊಂಡಂತೆ) ಭಕ್ತಿ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಅದದ್ದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಂದೋಲನಗಳ 

ಬೆಳಕಿಗೆ ಕಾರಣ. ಬಂಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ, ಮತ್ತು ಗೌಡೀಯ ವೈಷ್ಣವ 

ಆಂದೋಲನ. ಗಂಜರಾತಿನಲ್ಲಿ' ಶ್ಲೀವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯರ ಭಕ್ತಿಪಂಥ, ರಾಜಾಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 
ಎಸರಾ-ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ-ವಂಧುರ ಭಕ್ತಿಭಾವ, ಉತ್ತರದ ಕಬೀರ್ ಭಕ್ತಿಪಂಥ, 

ಮಹಾರಾಷ್ಟದ ಜ್ಞಾನದೇವ, ಏಕನಾಥ, ತುಕಾರಾಮರ ಭಕ್ತಿಪಂಥ, ಅಸ್ಸಾಂನ 

ಶಂಕರದೇವನ ವೈಷ್ಣವ ಪಂಥ-ಅವನ ಶಿಷ್ಯ ಮಾಧವ ಕಂದಲಿಯ ಭಾಗವತ ಪಂಥ 

(ಏಕಶರಣನುಮ ಪಥ) ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತಿ ಆಂದೋಲನ, ದಕ್ಷಿಣದ ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜ- 

ಅನಂತರ ಮಧ್ವರ ಹಾಗೂ ಹರಿದಾಸರ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿ ಪಂಥ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಹರಿ 
ಭಕ್ತಿಯೆ, ಅದರ ಪ್ರಸಾರವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇತರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಂದೋಲನಗಳಾದ 

ಉತ್ತರದ ಬಂಂದೇಲ್ಖಂಡದ ಪ್ರಣಾಮ" (೧8೧8) ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಆಧುನಿಕ 
ಕಾಲದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ (ರಾಜಾರಾವಂ ಮೋಹನ್ರಾಯ್), ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ (ದಯಾ 

ನಂದ ಸರಸ್ವತಿ), ರಾಸುಂಕೃಷ್ಣ ಪರವಂಹಂಸರ ಭಕ್ತಿ ಆಂದೋಲನೆ, ಬ್ರಹ್ಮೆಜ್ಞಾನವಾದ 

(ಥಿಯಾಸಫಿ ಆಂದೋಲನ-ಟ್ಯನಿಬೆಸೆಂಟರು), ಆಧುನಿಕೆ ಕೇರಳದ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ 

ಗಂರಂ ಆಂದೋಲನ, ಇವೆಲ್ಲದರ ಗುರಿಯೂ ಭಕ್ಷಿ ಪ್ರಸಾರವೆ ಎಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ 
ಆಗಲಾರದು, ಹಾಗೂ ಇವೆಲ್ಲದರ ಧಾರ್ನೀಕ ಧ್ಯೇಯದ ಜತೆ, ಸಮಾಜದ ಕೆಲವು 

ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಶಂದ್ಕೀಕರಿಸುವ ಸುಧಾರಣ ವಂನೋಭಾವ ಸಮಾನ ಮನೋಧರ್ಮ 

ಇತ್ತೆಂಬುದಂ ಆಯಾ ಆಂದೋಲನ ಪ್ರವರ್ತಕರ ಕೈತಿಗಳಿಂದಲೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಅಂಶ. 

ಕಬೀರ ಹೇಳುವಂತೆ, ಎಲ್ಲರ ಮೈಯಲ್ಲೂ ಹರಿಯುವುದು ರಕ್ತವೆ, ಮೇಲುವರ್ಗದವರ 

ಮೈಯಲ್ಲೇನೂ ಹಾಲು ಹರಿಯಂವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಂತೆಯೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ತನ್ನ ಮಗ್ಗದ 
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ಬಡಿತಕ್ಕೆನುಗುಣವಾಗಿ "ಜೀನಿ ಜೀನಿ' ಎಂದು ತನ್ನ ಪರದೈವವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಕಬೀರ 

ಚಿಂತನಶೀಲನಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ : “ಮೋಲುವರ್ಗದವನು, ಕೀಳಂವರ್ಗದವನಂ ಎನ್ನುವರಲ್ಲ 

ಅಯ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೆನಿಸಿಕೊಂಡವನೆ, ನೀನಂ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಜನಿಸಿ ಬಂದೆಯೇನು?'' 
ಇದು ಮಾತ್ರ ನೇರ, ನಗ್ನ ಸತ್ಯ ಚಿಂತನೆ. ಸಾಧನೆ, ಬ್ರಹ್ಮತ್ವದ ಭೂವಂ ತರುವುದೆ 

ವಿನಾ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಜಾತಿಯಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮತೀಯ-ಧಾರ್ಮೀಕ ಆಂದೋಲನ 
ಗಳ ಸಮಾನ ಲಕ್ಷಣ-ಈ ತುಡಿತ, ಸುಧುರಣಾಶ್ಮಕೆ ದೃಷ್ಟಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ, . ಈ 

ಆಂದೋಲನ ಪ್ರಭಾವ, ಈಗಲೂ ಆಯಾಯ ಪರಿಸರದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 

ಉಳಿದಿದೆ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಪಂಥ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗವೆಂಬಂದಂ ಇನ್ನೊ ಮನದಟ್ಟು 

ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಂದೋಲನ ಕುರಿತು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೂ, 

ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದೆರಡನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ : 
ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ರಾಮಾನಂಜ ಭಕ್ತಿಪಂಥ, ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಕದ 
ವಚನಕಾರರ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡಿ ಪ್ರಚಲಿತ ಆದ ಶಿವಭಕ್ತಿ ಪಾರಮ್ಯ 

ಪ್ರಸರಣ, ಇವೆರಡನ್ನು ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನದೊಂದಿಗೆ ಕಂರಿತು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ 
ವಿವೇಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಶದೀಕರಿಸಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರೆ ಇವೆರಡಂ 
ಭಕ್ತಿ ಪರಂಪರೆ-ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಾಜ ಸಂಧಾರಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳಂ, ಅಭೂಶಪೂರ್ವ 

ಆದವು. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಭಕ್ತಿಪಂಥ ಪ್ರಸರಿಸಿ ಸಂಘಟಿಸಿದ ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆ 

ತಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಜರುಗಿದ್ದ ಅನೇಕ ನಿರೀಶ್ಚರ ಪಂಥ, ಹಾಗೂ ರಾಮಾನಂಜ ವೈಷ್ಣವ 
ಭಕ್ತಿ ಆಂದೋಲನ ಮತ್ತು ಶರಣರ ವಚನ ಚಳವಳಿ-ಇವೆಲ್ಲದರ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ 

ಆಂಶಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಆಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಂ, ತನ್ನ ಆಂದೋಲನ ಪಥವನ್ನು ಉತ್ತಮ 

ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಎಂಬುದಂ ಹರಿದಾಸ ಕೃಶಿಗಳಿಂದಲೆ ತಿಳಿದಂ ಬರುವ ವಿಚಾರ, 
ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹತ್ತನೆ ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಹಿಂದೆಯೆ ರಾಮಾನಂಜರು, ಅಂತ್ಯಜರನ್ನು 
*'ತಿರುಕುಲತ್ತಾರ್'' (ಶ್ರೇಷ್ಠಕುಲದವರು) ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ 
ವೊದಗಿಸಿದ್ದ ಒಂದಂ ಕ್ಪಾಂತಿಯೆಂದೆ ಅನ್ನಬಹುದಂ. ಆದು ರಾಮಾನಂಜರಲ್ಲಿದ್ದ 

ಸುಧಾರಣಾ ವನೋಧವರ೯ದ ದ್ಯೋತಕ ಕೂಡೆ. ಆದರೆ ರಾಮಾನುಜರ ಒಂದಂ 

ಕೊರತೆ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸದಿದ್ದುದಂ, ಮತಾಂತರ 
ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ವಿನಾ, ಜಾತಿಪದ್ಧತಿ ತೊಡೆಯಲಿತ್ತಿಸಲಿಲ್ಲ (ಬಿಟ್ಟಿದೇವ ವಿಷ್ಣಾ 

ವರ್ಧನನಾದದ್ದು). ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮಾನಂಯಾಯಿಗಳಾದ ವಚನಕಾರರಂ ಮೂಲಭೂತ 

ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧವೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದುದು ಆ ಯಂಗದ 'ದಂಂದಂಭಿ ಇವೆರಡೂ ಹರಿ 

ದಾಸರ ಮಂನಃಪಟಲದಲ್ಲಿರದಿರಲು ಸಾಧ್ಯವುಂಟೆ ? ಪ್ರಭಾವವಿದ್ದರೂ ಹರಿದಾಸರ 
ಸೌಮ್ಯವನೋಧರ ್ಮ, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಆಂದೋಲನದ ಸಮಾನ ಅಂಶ 

ಆಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದುದಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಒಲ್ಲೆ ಎನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಲವು 

ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಒಂದಂ ಆಂದೋಲನವೆಂದೆ ನಾವು 
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ಸ್ವೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಲುರೆದು. ಈ ಮೊನಲು ಕಾಣಿಸಿರುವ ಅನೇಕ: ಆಂಶ (ಜಾತಿ 
ಪದ್ಧತಿ ವಿರೋಧ, ಹಿಲಭೇದವಿರೋಧ, ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ, ಏಕದೇವೋ 

ಸನೆ, ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾರ, ಶಿ ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯನನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಪರಿವಲಯಂದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿ 

ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ) ಅನಂತರ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ವಿವಿಧ ಧಾವಿ೯ಕೆ-ವಂತೀಯ ಆಂದೋಲನ 

ಗಳನ್ನೂ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇವೆಲ್ಲದರ ಸಮಾಕ್ಷೆಯಿಂದ, ಹರಿಬಾಸ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಒಂದು ಆಂದೋಲನ 
ವೆಂಬೆ ನವು ಸ್ವೀಕೆರಿಸಂವಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದೆಂದೆನ್ನಿಸಂತ್ತೆದೆ. ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿರುವ 

ಅನೇಕ ಅಲೆಗಳಂ (ಜಾತಿಪದ್ಧತಿ ವಿರೋಧ-ಕುಲಭೇದವಿರೋಧ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷಾ 

ಬಳಕೆ, ಏಕದೇವೋಪಾಸನೆ, ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾರ, ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನೂ ತಮ್ಮಾ ಪರಿ 

ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ) ಹರಿದಾಸಪಂಥದ ಪಥದಂದ್ಧಕ್ಕೂ ಅವರ ಕೃತಿ- 

ಜೀವನಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿ, ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಒಂದಂ ಭಕ್ತಿಯ-ಧಾರ್ಮಿಕ- 

ಮತೀಯ ಆಂದೋಲನವಾಗಿರಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದಿನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. . ಈ 
ಮಂಂದಂವರಿಕೆಯೂ ಆಂದೋಲನದ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಹರಿದಾಸ ಪಂಥದ ಪಥದ 

ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅವರ ಬದಂಕು-ಕೃಶಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿ, ಈ ಅಂದೋಲನವನ್ನು 
ಒಂದು ಭಕ್ಷಿಯ- ಧಾರ್ಮಿಕ-ಮತೀಯ ಆಂದೋಲನವಾಗಿಸಿವೆ, 

ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಆದೆ? ಅವರ ಬದುಕು, ಉಸಿರು. 

ಭಕ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳನ್ನು. 

ಶ್ರೀಹರಿಯ ದಶಾವತಾರ-ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಂಗ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲಾವಿನೋದ, ರಾಧಾ 

ಪ್ರೇಮ, ಮಧುರಭಾವ, ನಾರಾಯಣನೇ ಸರ ತಂತ್ರ ಸ್ಥತಂತ್ರನೆಂಬ ಪುರುಷೋತ್ತಮತ್ತ ತ 

ಕುರಿತು ಎಷ್ಟು ಹಾಡಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ 
ಮುಂದುವರೆದು ಬಂದಿದೆ. ಇಹದ ಬದುಕಿನ ಇಶಿವಿಂತಿಯನ್ನು ತಿಳಂಹಂವ್ರದರ ಜತೆಗೆ 

ಅನಂತತೆಯ ಅಪ್ಪಮೇಯತೆಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಬಂಡೆಯಡಿಯ ಹಸಿರಾಗಿ ಬಾಳಂವ 

ಹಂಬಲಿಕೆಯನ್ನೂ ವಿನಯವಂತಿಕೆಯನ್ನೂ ತಿಳಿಸುತ್ತ. ಕಡೆಗೆ ಮಂಕ್ತಿಗೇ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ 

ಈ ಶಂದ್ಭ. ಭಕ್ತಿ. ಹಾಗೆಯೆ ಹರಿವಾಸರ ಮಧ್ಯಮತ ನಿಷ್ಠೆಯೂ ಅನ್ಕಾದೃಶವಾದದ್ದು, 

ವಮಂಧ್ವಪದ್ಗತಿ, ವಂಧ್ವತತ್ವ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಇದು ಪರಗತಿಗೆ ಸಾಧನವೆಂದೆ ಶತ ಶತ 

ಮಾನಗಟ್ಟಲೆ ಸಾರಿದಾರೆ, ಹರಿಸರ್ನೋತ್ಸವು, ಅವನೇ ಪರದೈವವೆಂದೂ ಘೋಷಿಸಿ 

ಅದಕ್ಕೆ ವೇದಾಗವಂ, ಪುರಾಣ, ಉಪನಿಷತ್ತು, ರಾಮಾಯೆಣ-ಭಾರತ, ಭಾಗವತಾದಿ 

ಗ್ರಂಥಗಳ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಮಂಖರನ್ನೂ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಆಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಹರಿದಾಸರಿಗೆ ಅವರದ್ದೆ ಆದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಒಂದಂ ವೃಶ್ತಿ-ಪ್ರವೃತ್ತಿ, 

ವಂಧಂಕರ ವೃಶ್ತಿಯೆನ್ನಾಪ್ರಯಿಸಿ ಅಹೊತ್ತಿಗೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು, ಅಗತ್ಯವಿರಂವನಿತಂ 
ಮಾತ್ರ ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ; ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಡುವಂತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. 
ಮಧಂಕರನ ಹಾಗೆಯೆ (ದುಂಬಿ) ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಪರಿಮುಳದ ಬಂಡನ್ನು ತಮ್ಮ ಧರ 

ಜ್ತ ತ pI 
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ದೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿ, ಮಧಂ ಸಮಾನ ಆದದ್ದನ್ನು ನೀಡುವ 
ವೃಶ್ತಿಯನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೆ. ಮಧಂಕರನ-ಷಟ್ಟದ  ರೋಂಕೃತಿ-ಇವರ 
ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದೊಡಗೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ವಂಧುಕರ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಉಂಭೆ 

ವೃಶ್ತಿಯಾಗಿ ಭಾವಿಸದೇ ಅದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕೆ ಸೇವಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದರಂ 

ಹರಿದಾಸರು. ಇದರಿಂದ ಹರಿದಾಸರ ಪಂಥ ಕೇವಲ ನಾಡಾಡಿ ತಿರಂಗರ ಪಂಥ ಅಲ್ಲ 

ಎಂಬುದಂ ದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಆ ವೃತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೆ ಆದರ್ಶ 

ಸಾರುವ ದೃಢ ನಿಲುವಿತ್ತು, ಭ್ಯೇಯವಿದ್ದಿತ, ಅಸಂಗ್ರಹ ವಂನೋಧರ್ಮ 

ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬೆಳೆದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಪದಾರ್ಥ ಕಾಳೆ 

ಸಂತೆಯಾಗದೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ದೊರೆಯಂತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಅಸಂಗ್ರಹ, ನೈತಿಕತೆಯನ್ನೂ 
ಜತೆ ಜತೆಗೇ ತರಂತ್ರದೆ. ವಂಧಂಕರ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹರಿದಾಸರಂ, ವಚನಕಾರರ ರೀತಿ 
ಕಾಯಕ ತತ್ವದಂಥ ಒಂದಂ ಉನ್ನತ ಆರ್ಥಿಕ ತತ್ವದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನೀಡಲು ಆಗದಿದ್ದರೂ 
ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಮಾಜಸೇವೆಯಾಗಿಯೆ ಭಾವಿಸಿ ನಡೆಸಿದರು. ಕೇವಲ 

""ಯಾಯಂವಾರವ ಮಾಡಿ” ಜೀವಿಶುವರಾಗಲಿಲ್ಲ,. ಆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಬವಣೆ, 
ಕಷ್ಟ ನಿಷ್ಮುರಗಳನ್ನು ಮೂಕರಾಗಿ ಸಹಿಸಿದರಂ,'ಹಾಡಿಯೂ ಹಾಡಿದರು. ಹರಿದಾಸರದಂ 

ನೇರ, ಸರಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ. ಸತ್ಯವೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಾರ. 

ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ ಕೇವಲ ಸೌಮ್ಯವಾದಿ ಆಂದೋಲನ, ವರ್ಣಾಶ್ರವಂ 
ವಿರಂದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲ. ಜಾತಿ, ಅಂತ್ಯಜ, ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನಂ 

ಭೂತಿ, ತಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟು ತೋರಿ, "ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಹರಿಭಕ್ತನ ಜಾತಿ ಕುಲ ಕೇಳಂವ್ರದು 

ಪುಪ' ಎಂದರಷ್ಟೆ. ಜಾತಿ ಕುಲದ ಬಗ್ಗೆ ಆಂತರಿಕ ಯೋಗ್ಯತೆಗೇ ಬೆಲೆಯೀಯ 

'ಬೇಕೆಂದರಷ್ಟೆ ಎನಾ' ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ, ವಚನ 
ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಪರಿಎಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳಸ್ತರಗಳ ಜನರು ಬಂದಂ ಹಿಂಡು 

ಹಿಂಡಾಗಿ ಸೇರಿದಷ್ಟು ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಜನತೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. (ಜನತೆಗೆ 
ಸೆಂಗೀತ, ನೀತಿ ಪ್ರಿಯವಾದುವಮೆಬುದಂತೂ ನಿಜ) ಇದರಲ್ಲಿ ಕೈವೇಲುವರ್ಗದವರ 
ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ, ಕನಕದಾಸನೊಬ್ಬನೆ ಅಪವಾದವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಕನಕೆ 

ದಾಸನ ಅಂತಸತ್ವ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಣತಿ, ಲೋಕಾನುಭವ, ಭಾಗವತಧರ್ಮದ ಅರಿವು, 

ಪುರಾಣಪ್ಪಜ್ಞೆ, ಸಮಾಜದ ಅಜ್ಞಾನದ ಸ್ಪಂದನ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ, ಅವನ ಅಂತರಿಕ 

ಔನ್ನತ್ಯವರಿತ ಯಾರೂ, ಅವನನ್ನು ಕೆಣಕಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಾಸರಾಯರೆ 
ಅವನನ್ನು ಆದರಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ಸೆರ್ಯದ ಜೇಗುದಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತೆಂಬುದಂತೂ ನಿಜ, 
ಅವನು ಆಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದ ಓಂದು ಕೆಳಜಾತಿಯಿಂದ ಬಂದವನಾದರೂ, ಅವನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ 

ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಬಂದರೂ (ರಾಮಧಾನ್ಯಚರಿತೆ, ಮೋಪನತರೆಂಗಿಣಿಯಲ್ಲಿಸ 

ವಿಡಂಬನೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳು-) ಅದಂ ಕೇಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮೇಲಂವರ್ಗದವೆರ ಕಟಕಿ-ಕುಹಕಗಳಿಂದ 

ವಂಚ್ಛಿಹೋಯಿತಂ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಪ್ರಗತಿಶೀಲರೆಂದಂ ಹೇಳುವಷ್ಟೆ ವಾದಿ 
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ರಾಜರನ್ನೂ ಹೆಸರಿಸಬೇಕೆ. ಅವರು ಆಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದ ಕೆಳಸ್ತರದವರಾದ ಸ್ವರ್ಣ 

ಕಾರರಂ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ತುಳು ಜನತೆಯನ್ನು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ರಚನೆ 
ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಕರ್ಷಿಸಿ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ 

ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಧ್ವಮತದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾದ ತಪ್ಪಮುದ್ರಾಂಕೆನ 

(ವಿಷ್ಣು ಶಂಖ-ಚಕ್ರವನ್ನೂ ಕಾಯಿಸಿ, ಭುಜಗಳ ಮೇಲೊತ್ತುವಿಕೆ. ಇದಂ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ 

ರಲ್ಲಿಯೂ "ಸಮಾಶ್ರಯಣ" ಎಂಬ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ) ಮಾಡಿದರು. ಅಂಥವರಲ್ಲಿ 

ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರಾದರೂ ಹರಿದಾಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಾದಿರಾಜರ ಕ್ರಾಂತ 
ದರ್ಶಿತ್ವದಿಂದ, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ವಂನೋಭಾವದಿಂದ, ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನಗಳ 

ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಹರಹಂ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ ಸೋತಂತೆನ್ನಿಸುವುದಂ, ಜಾಶಿಯಂ 
ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆದರೂ ಈ ಆಂದೋಲನದ ಧರ್ಮತತ್ವ ಕೇವಲ ಒಂದು 

ಗುಂಪಿಗೆ (ಮಧ್ಯಮತ ದನುವರ್ಶಿಗಳಿಗೆ) ಮಾತ್ರ ಮಾಸಲಾದದ್ದೆಂದು (ಕೃತಿಗಳ 

ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವ ಆಶ) ಅನ್ನಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಂದೋಲನದ ಸತ್ವವನ್ನು ಅದಂ 
ಕಳಕೊಳ್ಳುವುದೊ ಎಂದೂ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. (ಆದರೆ ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿ ಸಂದೇಶ 

ಇದನ್ನು ಮಾರಿ ವಿಶಾಲವಾಗುವುದೂ ಇದೆ. ವಿಜಯದಾಸಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ವನಿಷ್ಕೆ 

ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿರಂವ ಮಾತಂ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಯಿತಷ್ಟೆ.) 

ಹರಿದಾಸರ ಸಾಹಿತಿಕ ಕೊಡುಗೆ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ನೂರಾರು ಕೀರ್ತನೆ, 

ಸುಳಾದಿ, ಉಗಾಭೋಗ, ವೃತ್ತನಾಮ, ದಂಡಕ, ಶ್ರಿಪಾದಿ (ತತ್ತ ಸಂವ್ವಾಲಿ), ಇತ್ಯಾದಿ, 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದುದಲ್ಲದೆ 

ನಡುಗನ್ನ ಡ-ಹೊಸಗನ್ನ ಡದ ದೇಸಿಯನ್ನು (ವಾದಿರಾಜರ ಸಂವ್ಣಿಪದ-ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟರ 
ಕೋಲು ಹಾಡು) ಮೆರೆಯಿತು, ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಂ ಆಂತರಿಕ ಲಯ, ಗದ್ಯದ 
ಛಂದೋಬಂಧಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮಂನ್ನಡೆದ ಹರಿದಾಸರು ಶ್ರುತಿಸಂಭಗ ಸಂಗೀತದ 

ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಸಂಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡಿದರು. ವಣಂಜಾವಿಗೆದ್ದು ವಿಂದು, ದ್ವಾದಶ 
ನಾಮಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ತಂಬೂರಿ ಪಿಡಿದು ಶ್ರುತಿ ಮಾಡಿ ತಂತಿ ಮಿಡಿಸಿದರು. ಏಕನಾದ 

ಮಿಡಿದರು, ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿ ಕುಣಿದರು, ಆದಂ ಬರಿಯ ವಿಲಾಸ ನರ್ತನವಲ್ಲ. 

ಭಕ್ತಿಯ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ. ತಂಬೂರಿ ವಿಕಾಟಿದವ ಭವಾಜ್ಞ ದಾಟಿದವ 

ನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬನ್ನಿ ಮಧ್ಯವಂತಕ್ಕೆ 'ನಮಾಧವ ಸಮೋವಂತಃ' ಎಂದಂ 
ಸಂಗೀತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರೌಸಾರ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಥ 

ಆಗುವ ಸರಳ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದರು. ಸಂಗೀತ ಮಾರ್ಗವಂತೂ ಹರಿದಾಸ 
ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಒಂದಂ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಅವರ ಒಂದಂ ಶಾಶ್ವತ ಕೊಡುಗೆ 
ಆಲ್ಲಿದ್ದೇ ಇದೆ. ಇದಂ ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನದ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಕೂಡ. 

ಹರಿದಾಸರು ತಾಯಿನುಡಿಯ ಪ್ರಾವಂಖ್ಯವರಿತು, ತಮ್ಮ ಮತಧರ್ಮ ಶತ ತ 

ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ತಾಯ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿಯೆ ಹೇಳಿದ ಜಾಣ್ಮೆ ಮೆಚ್ಚು 
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ವಂತಹಂದು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ರಿ-:ಪಾದರಾಜರಂಥ ವಂಠಾಧೀಶರಂ, ವ್ಯಾಸರಾಯರು, 

ವಾದಿರಾಜರು, ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರರೆ ಮೊದಲಾದ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನಿಗಳೆ ಇನ್ನೂ 

ಮುಂದೆ ಹೋದರಂ. ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠ ಸಾಸರಂಥ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಅಪಾರಗೌರವ ತೋರಿ, 

ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಭಕ್ತಿಯ ಸೆಲೆಗೆ ವಾದಿರಾಜರಂ ಮಾರಂಹೋದರಂ .ಗೌರವಿಸಿದರಂ. ಹರಿ 
ದಾಸರಿಗಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ, ಅಭಿಮಾನ, ಪ್ರೇವಂ, ಅವರ ಕೃತಿಗಳೆ ಮೂಲಕ ವೇದ್ಯ 

ಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪುರಂದರದಾಸರೊಬ್ಬರೆ ೪,೭೫,೦೦೦ ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ವಿಜಯ 
ದಾಸರು ೨೫,೦೦೦ ಕೃತಿ ರಚಿಸಿ ತಮ್ಮ ಗುರಂವರೈರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದೆರೆಂದಾಗ ಹರಿದಾಸ 
ಆಂದೋಲನ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನ್ಯ 
ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಿಸಿತೆಂಬಂದೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.38 

ಸಮಾಜದ ರಾಜಕೀಯ-ವಂತೀಯ (ಜಾತಿ ಪಂಂಂತಾದ) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ 

ಪ್ರತಿಭಟನಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದಂ ಹರಿದಾಸರ ಉದ್ದೇಶವೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ 

ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದಂ ಸುಸ್ಪಷ್ಟ. ಆದರೆ ಧರ್ಮ-ವಂತ-ಭಕ್ಷಿ-ಇವರು ಅಂಟಿಕೊಂಡ 

ಆದರ್ಶಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ಪುನರ್ಸ್ಥಾ: ಪನೆ, ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾರ, 

ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತವಂಶ್ಚ ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, ವಂಡಿ-ಶೀಲವಂತಿಕೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು, 

ಹಾಡಿದರು. ಜನಜಾಗೃತಿ ವಚನಕಾರರ ಕಾಲಕ್ಕಾಗಲೆ ಆಗಿ, ಒಂದು. ಪರಿಸರ 

ಹರಿದಾಸರು ಬರುವ ವೆ:ಳೆಗಾಗಲೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಜನಜಾಗೃತಿಯನ್ನು 

ತಮ್ಮಾ ನಿಟ್ಟಿನೆಡೆ, ಧ್ಯೇಯದೆಡೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದು. ಹೆರಿದಾಸಪಂಥದ 

ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೊಂದು, ಸಂಗೀತ ಹಿತವಾದ, ಅರ್ಥ ಆಗುವ, ಆದಂತೆ 

ಅರಿಯುವ ಮಾಧ್ಯಮ. ಅಂತೆಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆ ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಿಂದ 

ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು. ಹರಿಭಕ್ತ ಪರಿವಲಯಂದಲ್ಲಿ ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿ ಸೇರಿದರು. 

ಹರಿದಾಸ ಪಂಥವನ್ನು ಈ ಕೆಲವಾರು ಅರ್ಥಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 'ಒಂದು 

ಆಂದೋಲನ' ಎಂದು ನಾವು ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹರಿಭಕ್ತರುದ, ಸದಾಹರಿದಾಸರಾದ 

1. . ಹರಿದಾಸರದ್ದೆ ಒಂದು ಗುಂಪು, ಒಂದು ಬಣ, 

2. ಹರಿದಾಸರಂ ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವವರಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೈಕರಾಶ್ರಿವಾಸವೆಂಬಂತೆ 
ಊರಿಂದೂರಿಗೆ, ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸುತ್ತುತ್ತಿರಂವುದೆ, ಪರ್ಯಟನೆ, ಹೋದ 

ಹೋದೆಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ೈಮಂತವೆ ೈಷ್ಣವಧರ್ಮ- ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದು. 

3. ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ, ಒಂದು ಮತ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, 
ಆ ಮತೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರ, ಪ್ರತಿಪಾದನೆ, ಪರಮಂ ಖಂಡನೆ(ದ್ವೈತ ತತ್ವ-ವಂಧ್ವ 

ಮತ ಸ್ಥಾಪನೆ) ಸ್ವಮತ ಮಂಡನೆಗಾಗಿ ನಡೆದ ಒಂದಂ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಿಯೆ, ಇದಿನ್ನೂ 

ಜೀವಂತವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಈಗಲೂ ಹರಿದಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ಪಜೆದವರು ನಮ್ಮ ಲ್ಲಿ 

ಇದ್ದಾರೆ, ೫ ಹಾಗೂ ಈ ಆಂದೋಲನದ ಗತಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ವಣಂದುವರಿದಿದೆ. 
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ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ-ಪ್ರಧಾನತಃ ಒಂದಂ ಭಕ್ತಿಯ ಆಂದೋಲನ. ಶ್ರೀಪಾದ 
ರಾಜರಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗುವ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ (ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ) ಆತ್ಮನಿವೇದ 

ನಾರ್ಥ, ತನ್ನ ಮಂನಸ್ಸಿನ ಓಳೆತೊ ಟಿ, ಶಂಮಂಲ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಭಗವಂತನ 

ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ತೋಡಿಕೊಳ್ಳಲೋಸುಗ ಮೂಡಿ ಬಂದದ್ದು ; ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು 
ಒಂದು ಪೊಜಾಬ್ರವ್ಯ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಪಾದರಾಜರಿಗೆ 

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಭಕ್ತಿ ಪರಂಪರೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶೀಕೆ ಆದ ಶ್ರೀ ಆಳ್ವಾರ?ರವರ 

ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಸುಸ್ಪಷ್ಟ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯ 
ಗಳಲ್ಲಿ (ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ) ಪೂಜಾ ಸವಂಯದಲ್ಲಿ 

ಹುಡುವ ದ್ರಾವಿಡ ಪ್ರಬಂಧ, ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಮನಸೆಳೆದ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯೆಂವಂತೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ - ಅರ್ಥ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ 

ರೀತಿಯೆ ಭಕ್ತಿ ನಿವೇದನೆಯ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನೇಕೆ ಒಡಮೂಡಿಸಿ, ಬೆಳೆಯಿ 

ಸಬಾರದೆಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಕಂಡರಿಸಿದ್ದು 

ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯ. 
ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ:- ಇದರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಂಕ ಆದದ್ದು, 
ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕನಕದಾಸರೊಬ್ಬರೆ' 

ಇದಕ್ಕೆ ಏಕೈಕೆ ಅಪವಾದ. ಪುರಂದರದಾಸರೂ ಮೊದಲು ಸ್ಮಾರ್ತರಾಗಿದ್ದು 

ಅನಂತರ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿ, ಹರಿ 

ದಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದರೆಂದಂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನದ ಪರಿಧಿ ವಿ 
ವ್ಯುಪ್ತಿ ವೀತ. ತಮ್ಮ ಮತ, ತಮ್ಮ ತತ್ತ್ವ-ವಂಧ್ಯವಂತ-ಅದರ ಪ್ರಸಾರ.28 
“ಅದೂ ಮಾಧ್ಯರಿಗೇ (ನ ವಾಧವ ಸಮೋ ಮತಃ ಎಂಬಂದೇ ಮಾಧ್ವರ 

ಉದ್ಯೋ ಷ) ಮಾತ್ರ ಮಾಸಲು, ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ ಇತರ ಪ್ರಭಾವ 
ಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಆಂದೋಲನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ 
ಹಿರಿದಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ವಿಶಾಲ ಆಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ 

movement ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದದ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಬರೀ ಧಾರ್ಮಿಕವೆ, 
ಮತೀಯವೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಶ್ರೀವಿಜಯದಾಸರು, ಶ್ರೀಗೋಪಾಲದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು ಇಡೀ ಮಾಧ್ಯ ತತ್ವ 
ವಾಜ್ಮಯದಂತಿವೆ. ಅದೇ ಉದ್ದೇಶ ಕೊಡ. 

ಹರಿದಾಸರು ಗೆಂಪು ಗಂಂಪಾಗಿ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾದರೂ ಸರಿಯೆ, ಸ್ಥಳದಿಂದ. 

ಸ್ಥ ಛಕ್ಕೆ, ಊರಿಂದೂರಿಗೆ, ಸಂಚರಿಸುತ್ತ, ಹರಿನಾಮ, ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾರ, ಹರಿಪಾರವ್ಯಾ 

ಪ್ರತಿಷಾದಿಸಿ, ಮಧ್ಯ ಸಮತ ತತ ಪ್ಪ ಸ್ಪಸಾರ, ಇವುಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯೋದ್ಧೇಶ ಆಗಿರಿಸಿ. 

ಕೊಂಡರು, . ಆ ಪಥದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಯೂ ಆದ್ವಿತೀಯವೆ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ 
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ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನೆ ಪೂರಾ ಮಶೀಯ ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಂದೋಲನ 

ಆದರೂ, ಅದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಹರಿಭಕ್ತಿ, ವೈಷ್ಣದ ವರ ಜನಪ್ರಿಯವೆಂದೆನಿಸಿ 

ಪ್ರಸಾರ ವಣಡಿತಂ.' ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾದ ವಲ್ಲಬಾಚಾರ್ಯರ ಭಕ್ತಿ 

ಪಂಥ, ರಾಜಾಸ್ಟ್ಯಾ ನದ ಮಾರಾಳೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಪಂಥ, ಕಬೀರ, ಸಂತ ಜ್ಞಾನ 

ದೇವ, ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಶಂಕರದೇವ-ಮಾಧವ ಕಂಡಲಿ, ಅವರ ಏಕನಾವಂ ಶರಣಪಂಥ- 

ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥಪ್ರಸಾರ, ಬಂಗಾಳದ ಶ್ರೀಚೈತನ್ಮರು, ಹೀಗೆ ವಿಷ್ಣಭಕ್ಷಿಯ ವಲ 

ಸೆಲೆ ಆಚಾರ್ಯ ವಂಧ್ವರಿಂದ ಪರಿಷ್ಕೃತಗೊಂಡಂ ಬಂದದ್ದು ತಾನೆ ತಾನಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ 

ಆಗಲು ಪ್ರಮಂಖ ಕಾರಣ, ಅಲ್ಲಿರಂವ ಭಕ್ತಿಯ ಹಾದಿ ಅದೇ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಹಾದಿಯೆಂಬ 
ಅಚಲ ನಂಬಂಗೆ, ಚೈತನ್ಯರಂಥವರು ಭಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೇ ಸವಕಾಜ ಸುಧಾರಣೆಗೂ 

ಹೋರಾಡಿದರಂ. ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಜರ್ಚೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನವೆಂದಂ 

ಹರಿದಾಸರ ಭಕ್ತಿಪಂಥವನ್ನು ಕರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ವೆ, ಶಿಷ್ಟ ಹೆ ಇದೆ ಎಂಬಂದು ತಿಳಿಯ 

ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಂ ಕೇವಲ ಕಲ್ಪನೆಯೆನಿಸದೆ, ವಸ್ತಾನಿಷ್ಕ ಸತ್ಯವೂ 'ಆಗಿದೆ., 
ಹರಿದಾಸೆ ಆಂದೋಲನದ ಸವಂಯದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಧಾರ್ಮಿಕ, 

ಸುಧಾರಣಾ ಚಳವಳಿ (19781858706) ; ಜನ ಜಾಗೃತಿಯ ಆಂದೋಲನ ನಡೆದವು. 

ಯೂರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿ 
ಭಟಿಸಿದ , ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರನ್ ಪಾಟಿಸಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಂಥ ನಡೆಸಿದ ಆಂದೋಲನ, 

ಭಕ್ತಿಯ ಯಾ ಧರ್ಮದ ಆಂದೋಲನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಧರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು 

ಮತದ ತಿರುಳನ್ನು ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೂ ತಿಳಿವು ಆಗಿಸಂವ ಜಾಗೃತಿಯ ಆಂದೋಲನವೇ 

ಸರಿ, “ವರ್ಗರಹಿತವಾದ ಸಮಾನತೆಯ ಮಾನವತಾವಾದ ಯೂರೋಪಿನ ನವಜಾಗೃತಿ 
ಯಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹರಡಿದವು... ... ಕೇವಲ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಚಿಂತನೆ, ಆದರ್ಶ 

ಮತ್ತು ಕೆಬ್ಬಿನು ವಿಲಾಸಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆಸ್ಥಾನ ಪಂಡಿತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲು, ನಿತ್ಯದ 
ಐಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕುರಿತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ತಿಳಿಯ 

ವಂತಹ ಸರಳ ಭಾಷೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾಭಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿತಂ.'' ಮತೀಯವಾಗಿಯಂತೂ 

ಘೊದಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಪೋಪರ ನಿರಂಕುಶಾಧಿಕಾರ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಂದೋಲನ 

ಬೆ ೈಬಲನ್ನೆ ಪರಮ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ನಿರಾಡಂಬರ ದೈವಭಕ್ತಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ 

ಸುಧಾರಣೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹಿತಚೆಂತನೆ-ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕೆಡೆ ನಡೆದ ಚಿಂತನೆ, ''16ನೆ 

ಶತಮಾನದ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ತಂಡದ ಧಾರ್ಮಿಕೆ ಕ್ರಾಂತಿ, ಮಧ್ಯ ಕಾಲೀನ 

ನಂಬುಗೆಗಳ ರಾಜಗದ್ಧೂಗೆ, ವಂಶದ ಗದ್ದಾಗೆಗಳನ್ನೇ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ವಂರಿದಂ ಹಾಕಿದವು. 
ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೆ ಬೆಳೆಯಿಂತು.'' 

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಕ್ಷೆಯಿಂನ ಒಂದು ಅಂಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 

ಯುಗಧರ್ಮವೊ ಎಂಬಂತೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಕೆಲವು ಸಾಹಿತ್ಯದ 
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ಓಲವುಗಳೂ (6೧068) ವಂತ್ತು ಆಂದೋಲನಗಳೂ ( ) ಇರುವುದೆ 

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಸಾಹಿತ್ಯಚದಿತ್ರಕಾರರ ಅಭಿಮತದಂತೆ, ಜನತೆಯ ನಿತ್ಯ ಬಳಕೆ 

ಭಾಷೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆದು ಅವುಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣ ವಂತ್ತು ಪ್ರಷ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ 

ಹರಿಯಿತ್ತು,..,,,,,... ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧೂರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ಹಾಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ 

ಜನತಾ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಪಂಡಿತ ಭಾಷೆ-ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಹೊಗಿ ಜನತಾ ಭಾಷೆ 

ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಮತೆ ಬಂದಿತು ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆಯ ಬದಲು ವೈಚಾರಿಕತೆ, 
ಜ್ ೩ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮಾ ನಿಟ್ಟೆಗಗುಕೂಲ ಆಗುವ ಈ ಯಂಗದ ಕೆಲವು 

ಅಂಶಗಳಿವು, 

ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿರುವ ಸನಿಕಾಕ್ಷೆ ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು 
ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಂತ್ತದೆ. 

ಹರಿದಾಸ ಪಂಥ ಅಂಜೋಲನ ಆದ ಬಗೆ 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಶ್ರೀಕಾರದಿಂದಾರಂಭಗೊಂಡ ಹರಿದಾಸ ಭಕ್ತಿಪಥ ಕ್ರಮೇಣ 
ಅವರ ಪ್ರಿಯಂ ಶಿಷ್ಯರಾದ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಕಾಲದಿಂದ ಒಂದಂ ಆಂದೋಲನವೆ ಆಗಿ 

ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಇದು ಪ್ರಧಾನತಃ ಭಕ್ತಿಯ ಆಂದೋಲನವಾದರೂ, ಕನ್ನಡ 
ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಆಂದೋಲನವನ್ನೆ ನಡೆಸಿತು. ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾರ, ವೈಷ್ಣವ 

ಧರ್ಮು-ಮಧ್ವಮತ ತತ್ತ ಪೃತಿಪಾದನೆ, ಭಕ್ತಿಯ ವೈವಿಧ್ಯ, ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪದ 

ಆಂದೋಲನ ನಡೆದರೆ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತನೆ, ಸುಳಾದಿ, ಉಗಾಭೋಗ, ವೃತ್ತ 

ನಾಮ, ದಂಡಕ, ವಯಂತಾದ ಹೊಸ ಛಂದೋರೂಪವಿತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಕಾಂದೋಲನವೂ 

ಆದದ್ದು ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನದ ದ್ವಿವಂಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ವೆನ್ನಬಹಂದಂ, 

ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದ ಅನೇಕ ನಂಬುಗೆ, ವಿವಿಧ ಕ್ಷುದ್ರ ದೇವತೋಪಾಸನೆ, 
ತಂತ್ರಪದ್ಧತಿ, ಅಜ್ಞಾನ-ಇವುಗಳನ್ನೂ ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಕನಕದಾಸನಂಥ ಅರಿವಿನ 

ಬೆಳಕಿನ ನೆಲೆಯನ್ನರಿತ ಹರಿದಾಸರು ಕಂಕಣಬದ್ಧರಾದದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದದಂ 
ಈ ಆಂದೋಲನದ ವಿಶಿಷ್ಟಗಂಣಗಳಲ್ಲೊಂದಂ. 

ಯಾವುದೆ ಒಂದು ಪಂಥ, ಪಥ ನಿರ್ನೀತಿಯಿಂದ ಅಂಕುರಿಸಿದ ಸಂಘಟನೆ, ಆ ' 

ಸಂಘದ ಧ್ಯೇಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಂದಂಪರಿಯಂತ್ರವೆ. ಸಂಘಟನೆ ಬೆಳೆದಂತೆ, ಆ ಪಂಥದ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೂ ವಿಶಾಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಂ ಪರಂಪರಾನಂಗತವಾಗಿ ತಲೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ 

ಬೆಳೆಯಂವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಉಂಟು, ಇದಕ್ಕೆ ಹರಿದಾಸ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥವೆ ನಿದರ್ಶನ, 

೧೪ನೆ ಶ.ದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಈ ಭಕ್ಷಿಪಂಥ ಕ್ರಮೇಣ ಬೆಳೆದು, ಜನಪ್ರಿಯಂ 

ಆದಂತೆ, ಅನೇಕರು ಹರಿದಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ಹರಿಬಾಸರಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಚಾರ ತತ್ಸರ 

ರಾದರು, ಜತೆಗೇ, ಸಮಾಜೊ-ಧಾರ್ಮೀಕರಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ಸಿಯಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರ 

ವಹಿಸಿದರು, ಸಮಾಜದ ಓರೆಕೋರೆ ತಿದ್ದಿವ ಪ್ರಯತ್ನ ವಕಾಡಿದಂದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ 
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ಧ್ಯೇಯ ಆದ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮವನ್ನೂ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದರು, ಇದು ೧೯ನೆ ಶ.ದಲ್ಲಿ 
ಜಗನ್ನಾ ಥದಾಸರವರೆಗೂ ಬೆಳೆದಂ ಜಗನ್ನುಥದಾಸರ ಅದ್ಭುತ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ 

ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರಶಿಷ್ಯ 'ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರೆದು, ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೊ ವಿಂನಂಗಂತ್ರಲೆ ಇದೆ. 

ಈ ರೀತಿ ಪೂಜಾ ಕಾಲದ ಒಂದು ಪೊಜಾದ್ರವ್ಯ ಆಗಿ ಒಡಮೂಡಿದ ಭಕ್ತಿಪಂಥ, 

ಕ್ರಮೇಣ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೆ ತಳೆದದ್ದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. 

ಮೊದಲೆ . ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಹರಿದಾಸ ಪಂಥ ಆಂದೋಲನ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯಲು 

ಇನ್ನೊಂದಂ ಕಾರಣ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು ಪಂಡಿತರು-ವಂಠೆ.. ಅರಸೊತ್ತಿಗೆಯ 
ಮಾನ್ಯ ಆಗಿದ್ದ ಆಚಾರ್ಯಕೃತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳೆ ಸೂರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಗೂ 

ಅರ್ಥ ಆಗಿಸಿ, ಆ ಮೂಲಕ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ-ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರೇರಿಸಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ 

ಪಥದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗಳಿಸಂವ ಹರಿದಾಸರ ವಂನೋವೈಶಾಲ್ಯ. 
ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ವಂತಶ್ರದ್ಧೆಯ ಛಲವಿಲ್ಲವೆ ಎಂದಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ 

ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಅದಂ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ-ಕೇವಲ ಮಾಧ್ಯ ವಂತವೊಂದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠಮತ 

ವಂದೆನ್ನುವಷ್ಠ ಕರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ವಿಜಯದಾಸರ ನೇತ್ಸ ೈತ್ವದಲ್ಲಿ ವಂಂದಂವರಿದ 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಎರಡನೆ ಘಟ್ಟದ ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯವರೆಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, 
ಬಹುಶಃ ಆಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರಭಾವ, ಮತಾಂತರ ಪರಿಸರ, ಇದರ ಜತೆ ನಾಸ್ತಿಕೆ' 
ಮಠಗಳ ಖಂಡನೆ ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನದ ಉದ್ದೇಶ. ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ 

ಮತೀಯ ಎಂಬಂದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯ ಆಂದೋಲನಬೆನ್ನಲಂ ಇನ್ನೂ ಒಂದಂ 
ಕಾರಣ, ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿದ ಸಗುಣೋಪಾಸನೆ, ಭಗವಂತನ 

ಸಾಕಾರ ರೂಪು. ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿಯೂ ಭಕ್ತಿಸಾಧಕೆ. ರಾಮಾನಂಜರಂ ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯ, 

ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಗುಣೋಪಾಸನೆ, ಭಗವಂತನ ವಿಗ್ರಹರೂಪ ಭಕ್ತಿಯ 
ಪಾಥೇಯರ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಲಿ, ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಹರಿದಾಸರು 
ಮುಂದುವರಿಸಿದರಂ. \ 

ಹರಿದಾಸರ ದಾಸಕೂಟ-ಹುಗೂ ಪಂಡಿತ ಮಾನ ವ್ಯಾಸಕೂಟಕ್ಕೂ ಈ 

ಕೆಲವಾರು ಆಂದೋಲನದ ಒಲವಿನಿದಾಗಿ' (rnd) ಪರಸ್ಪರ ಸಂಘರ್ಷವಿದ್ದೆ ಇತ್ತು 

ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಪುರಾಣ-ಉಪನಿಷತ್ತು ಪರಿಚಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ 
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಹರಿದಾಸರು ತಾತ್ವಿಕವಾದ ನಿಲಂವು ತಳೆದಿದ್ದು ಅದರಿಂದಲೆ, 

ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಸಕೂಟದವರಿಗೆ ಹರಿದಾಸರ ಮೇಲೆ, ""ಕೂಸೀಮಗದಾಸ'' (ಶ್ರೀನಿವಾಸಾ 

ಚಾರ್ಯರು ಅನಂತರ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಾದವರು-ವಿಜಯದಂಸರನ್ನು ಕುರಿತು ನುಡಿ 
ದದ್ದು) ಎಂಬಂತೆ ದಾಸಕೂಟ ಕುರಿತ ತಾತ್ಸಾರವಿತ್ತು. ವ್ಯಾಸಕೂಟದವರಾದರು 

ವ್ಯಾಕರಣ-ತರ್ಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ವಂಧ್ವತತ್ವ ಪ್ರಮೋಯಂವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ 
ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳಿಗೊಪ್ಪುವಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಬಲ್ಲವರು, 

ಪ್ರಮಂಖವಾಗಿ ಪುರಾಣಗಳನ್ನೆ ' ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಮೇಯ 
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ಗಳನ್ನು ಗುರುಮುಖದಿಂದಲೊ, ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನೋಡಿದುದರಿಂದಲೊ ಶಿಳಿದಂ 

ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಂವಂತೆ ನಾಣ್ಣುಡಿ, ಕೀರ್ಶನಗಳ 

ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹರಿದಾಸರು ಎಂದರೆ ವ್ಯಾಸಕೂಟದವರಿಗೆ ತಾತ್ಸಾರವೆ, 

ಪುರಂದರದಾಸರು ಹರಿದಾಸಕೂಟದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರಂ. ಆವರೆದುರಲ್ಲೆ ಈ ಒಡಕು 
ಹುಟ್ಟಿತು, ವ್ಯಾಸರಾಯರಂ ಉಭಯೆತ್ವರಿಗೂ ಆದ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದರಲ್ಲದೆ ಎರಡೂ 

ಗುಂಪಿನವರ ಆದರಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು, ವಾದಿರಾಜರು, ವಿಜಯಿಂದ್ರತೀರ್ಥರು 
ಮೊದಲಾದ ಯಶೀಶ್ವರರು ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಪಂಡಿತ ಶಿಷ್ಕರಾದರೆ, ಪುರಂದರದಾಸರು, 

ಕೆನೆಕದಾಸರು, ವೈಕುಂಶದಾಸರು, ಮೊದಲಾದವರು ಅವರ ಹರಿದಾಸ ಶಿಷ್ಯರು. 

ವಿಜಯದಾಸರು. ತವ್ಮೂ ಒಂದು ಸುಳಾದಿಯಲ್ಲೊಂದೆಡೆ ವ್ಯಾಸಕೂಟದವೆರನ್ನೂ 

“ಜೇಡ ವೇದಾಂತರು'' ಎಂದು ಹೇಳಿ, ದಾಸಕೂಟದವರನ್ನು ""ಮದವೇರಿದ ಕರಿವಿಂಡಿ 
ನಂತೆ ದುರುಳಿರೆದೆಯ ಮೆಟ್ಟಿ. ದುಸ್ಸಂಗನಸು ಹರಿದು ಹರಿಸರ್ವೊೋತ್ತವಂನೆನುತಲಿ 
ಕೂಗುತಲಿ ಹರಿದಾಡಿ, ಓಡ್ಕುಡಿ, ಬೀದಿ ಜೀದಿಗಳಲಿ ತಿರಂಗುತಲಿಪ್ಪರು ಕರಿಗಳೆಂದದಲಿ'” 

ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಸಕೂಟದವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರೆಸಗಿದ 

ಅಪಚಾರವೆಂದರೆ, ಮಾಧ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು “ಪ್ರಾಕೃತ ಗೀತೆಯಲಿ'” 

ಹೇಳಿದ್ದು. ಈ ಬಗೆಯ ಕನ್ನಡ ದ್ವೇಷ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿತ ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಿತು. ಅಂದ 

“ಮೇಲೆ ೧೫-೧೬ನೆ ಶತಮಾನದ ಮಾತೇನು ? ಇನ್ನೂ ಬಲಿಷ್ಕವೆ ಅಗಿದ್ದಾತಂ, 

ಹರಿದಾಸಕೊಟದವರ ಹೆಮ್ಮೆ-ಧ್ಯೇಯೆವೆ ಕನ್ನಡಾಭಿವಾನ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ವಚನ 
ಕಾರರ ಪ್ರಭಾವ ಕಂರಣವೊ, ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಿಗೆ ಆಳ್ವಾರರ ಪ್ರಭಾವವೊ ಒಟ್ಟಾರೆ, 

ವಿಜಯದಾಸರು, ತವ್ಮ್ಮಿ ಗುರಂಗಳಾದ ಫ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ""ವಂನಿ 
ಮಧ್ಯಹೃದಯವೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಗ್ರಂಥವಿದಂ'' ಎಂದಂ ಘೋಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಕನ್ನಡ 

ಪ್ರೀತಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿ ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೆ ಮಾನವತಾವಾದ ಬೇಕಾಗಿತ್ತ 
ವಿನಾ, ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ಭಾಗವತ ಸವಂನ್ವಯತೆಯ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತೆ ವಿನಾ, 

ದುರ್ವಾದ ವಿಧ ಶೈಂಸನವನ್ನು ಅವರುಗಳ ಮಂಖ್ಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 

ಹರಿದಾಸಪಂಥ ಆಂದೋಲನದ ಸ್ವರೂಪ ತಳಿದ. ವಿಜಯದಾಸರ ಕಾಲದಿಂದ 

ಇನ್ನೂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವೆ ಜಗಿಬಿಟ್ಟಿತೆಂಬಂದು ಅವರ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ಶಿಳಿದಂ ಬರುವ ಅಂಶ,: 
ಇದೂ ಆಂದೋಲನದ ವೈಶಿಷ್ಟ ವೆ. ಒಂದು ಸಮೂಹ, ಬಣ, ಗುಂಪಿನ ಸಂಘಟನೆ 

ಒಂದು ಕಾಶ್ಮೋದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಬಂದೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹರಿ 

ದಾಸರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದನ್ನೆ. ಅಂತೆಯೆ ವಿಜಯದಾಸರು ತಮ್ಮಾ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ವ 

ಮತ ಪ್ರಮೇಯಂಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ, ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನೆ ಪ್ರಧಾನ ಆಗಿ ಕಂಡರಿಸಿದರು, 

ಇದಂ ತೆನ್ನ ಪರಾಕುಸೈ ತಲುಪಿದ್ದು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ *'ಸ್ರೀಮದ್ಭರಿಕಥಾವ್ಭೊತಸಾರ'' 

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೆರಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸುಧೆಯ ಸಾರವಿದಾದರೂ ಪ್ರಧಾನಶಃ 

ವಂಧ್ವವಂತ ತತ್ವ, ಪ್ರಮೇಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಾಗಿ ಬರೆದ ಪಟ್ಟದಿ ಗ್ರಂಥ. 
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ಮಲಗಿ ಪರಮಾದರದಿ ಪಾಡಲು | ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ ಕುಳಿತು ಪಾಡಲು | 

ನಿಲುವ ನಿಂತರೆ ನಲಿವ ನಲಿದರೆ ಒಲಿವೆ ನಿಮಗೆಂಬ 1 

ಸುಲಭನೋಹರಿ ತನ್ನವರ ನರ | 

ಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಗಲನೊರಮಾಧವ 

ನೊಲಿಸಲರಿಯದೆ ಪಾಮರರು ಬಳಲುವರಂ ಭವದೊಳಗೆ ॥ 

ಎಂದಂ ಭಕ್ತಿಪಂಥದಿಂದ ದೈವಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಂಲಭವೆಂತೆಂದೆಂಬುವ ಅರಿವು ಮಾಡಿಕೊಡಂ 

ವುದರ ಜತಗೇ ಗಹನವಾದ ತತ್ವಗಳನ್ನೂ, ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನೂ 
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಿಂದಾಗಿ ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನದ ಸಂಘಟನೆಯ 

ಬಿಗಂವು, ಸತ್ವ, ಔನ್ನತ್ಯ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುವಂತಾಯಿತು. ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಜಗನ್ನಾಥ 

ದಾಸರು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತಯಾರಂ ವಣಡಿದ್ದು 
ಆಂದೋಲನ ಪಥನಿಲ್ಲದೆ, ವಂಂದಂವರಿಯಲಂ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತಂ. ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ 

ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ ತನ್ನ ಇಳಿಮೊಗ ಕಂಡರೂ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಠಲರ 

ಹಾಗೂ ನೇಣಂಗೋಪಾಲವಿಠಲರ ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರಶಿಷ್ಠರ ವಲಕ ವಂಂಂದಂವರಿಯಿಂತಂ. 
ಇನ್ನೂ ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆ ವಂಂದಂವರೆದಿದೆ. ' ಈ ಕೆಲವಾರಂ ನಿಟ್ಟಿನ ಸವಿಕಾಕ್ಷೆ 

ನಿವೇಚನೆಗಳಿಂದ ಹರಿದಾಸಭಕ್ತಿಪೆಂಥ ಆಂದೋಲನವಾಗಿ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ ನವಗೆ 

ತಿಳಿಯೆಬರೆಂತ್ತದೆ.4 ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಶತಕದವರೆಗೆ ಮಂದಂ , 
ವರೆದದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಮಹಿಳಾ ಹರಿದಾಸ ಕೃತಿಕಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತಂ 
ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಮೇಕವಾಗಿಯೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾದ್ಲು ಸೂಕ್ತವೆಂದೆನ್ನಿಸಿದೆ. 

ನಖಂದುನರಿದ ಹರಿದಾಸ ಆಂಜೋಲನ 

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಂದೋಲನಕ್ಕೂ ಚಲನೆ, ಪ್ರೇರಣೆ, ಧ್ಯೇಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ, 

ಆದರ್ಶವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದು, ಜನತೆಯನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಬ ಕ್ಪಿಯಾಶಕ್ತಿ 

(involvement) ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೇಲಿನ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ 

:ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು. ಮೊದಲ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ 

ಪರಂಪರೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ೧೯ನೆ ಶತಕದವರೆಗೂ ಮಂಂದಂ 
ವರಿದಿದೆ, ಹರಿದಾಸ ಅಂದೋಲನಕ್ಕಿರಂವ ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆಯ ಚೇತನ, ಭಕ್ಷಿ-ಅದರ 

'ಪ್ರತಿಪಾದನೆ, ಮಂಧ್ವಮತ ಪ್ರಸಾರ ಮುಂತಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನನ್ನಿ ನಾವು ವಂನಗಾಣ 
ಬಹಂದಾಗಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಎರಡನೆಯ ಹಂತದ ಶ್ರೀವಿಜಯ 
ದಾಸರಿಂದ ವಂಂಂದೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯಂತೆಗೆ, ಶಾಸ್ತ್ರನಿಷ್ಠೆಗೇ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದ ಪ್ರಾವಣಖ್ಯ 
'ದೊರೆತಿರುವುದಂ ಅವರ ಸಂಳಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅನಂತರ ಬಂದ ಗೋಪಾಲದಾಸರ, 
ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಪಷ್ಟ, 

4 
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ಈ. ಪರುಪರೆ, ಹರಿದಾಸಪಂಥ-ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಆಂದೋಲನ ಗತಿಯನ್ನು 

(speed of movement) ಮುಂದಂವರಿಸಿದವರು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು. ೧೮ನೆ ಶತ 

ಮಾನೆದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಿಂದ ಮುಂದಂವರಿದ ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ, ಜಗನ್ನಾಥದಾಸ 
ರಿಂದ ಪ್ರವರ್ಶಿತಗೊಂಡಿತು. ಕರ್ಣುಟಕದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚೆರಿಸಿದ ಶ್ರೀದಾಸರಂ ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯ 
ರನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹೋದೆಡೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಿಭಕ್ತಿ -ವಂಧ್ವವಂತ ಪ್ರಸಾರ 

ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾದ ಅನೇಕರು ಹರಿದಾಸದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದರಂ." 
ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಠಲರು. (ಲಿಂಗಸೂಗೂರು),  ಗುರಂಪ್ರಾಣೇಶವಿಠಲರಂ, 

ಶ್ರೀದವಿಠಲರಂ, (ಪ್ರಿವಂದ್ಧರಿಕಥಾವೂ ತೆಸಾರ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಫಲಶ್ರಾತಿ ಬರೆದಿರುವ ಕರ್ಜಗಿ 

ದಾಸಪ್ಸನವರಂ), ಗುರುಜಗನ್ನಾಥ ಎಠಲರು ಹೀಗೆ ಅನೇಕರು ಪ್ರಮುಖರು, ಉತ್ತರ 

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಲಿತಗೊಂಡ ಹರಿದಾಸಪಂಥ ಭಕ್ಷಿಸಂಪ್ರದಾಯ, ಮಸೂರು 

ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳೆಡೆಯೂಳ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತೆನ್ನಲು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಹೋದ ಅನೇಕ ಹರಿ 
ದಾಸರೇ ನಿದರ್ಶನ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಃ ಶಿಳಿಸಂವುದು ಸೂಕ್ತ 

ವೆನಿಸಂತ್ರದೆ. 

ವಿಜಯದಾಸರ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ವೇಣುಗೋಪಾಲದಾಸರು (ಪಂಗನಾವದ 
ತಿಮ್ಮಣ್ಣನವರೆಂದೆ ಇವರನ್ನೂ ಕರೆವ ರೂಢಿಯಿತ್ತು) ಅನೇಕ ಪದ, ಸುಳಾದಿ ರಚಿಸಿರಂವ 

ಹರಿದಾಸರು, ವೇಣುಗೋಪಾಲವಿಠಲ ಇವರ ಅಂಕಿತ, ಇವರಂತೆಯೆ ಹರಿದಾಸಪಂಥಕ್ಕೆ 

ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಶ್ರಿಕರಣಪೂರ್ವಕ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಅನೇಕರ. ಅವರಲ್ಲಿ 
ಪ್ರವಂಖರು ಹಾಗೂ ಇಂದೂ ಜನತೆಯ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆನಿಂತಿರುವ ಕೆಲವರಂ ಹರಿದಾಸ 
ರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ವಿನಾ ಇವರ ಕೃತಿಸವಿರಾಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ವ್ಯಾಪಿ 

ಗೊಳಪಡದಂದರಿಂದ ನಡೆಸಲಿಲ್ಲವೆಂದಷ್ಟೆ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬಯಂಸಂತ್ರೇನೆ : 

1. ಅಣ್ಣಾನಧೂತರು ; ಇವರಿಗೆ ಬಡೆ ಅಣ್ಣಯ್ಯಾಚಾರ್ಯರೆಂದೂ ಹೆಸರಂ. 

` 'ವಿಶಲವ್ಯಾಸ' ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ಇವರಂ ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕೃತ, 
ಉರ್ದ-ಈ ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬರೆದಿರುವುದು ವೆ ಶಿಷ್ಟ ವೇ ಆಗಿದೆ. 

ಯೋಗಿ, ಅವಧೂತರೂ ಹರಿದಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ಸ್ಟೀಕರಿಸಿರಂವರೆನ್ನಲು ಅಣ್ಣಯ್ಯಾಚಾರ್ಕರೇ 

` ಉದಾಹರಣೆ. ` 

2. ಸುರಪುರದ ಆನಂದೆದಾಸರು : ಕಮಲೇಶವಿಠಲರಾಂಕಿತವಾದ ಆನಂದದಾಸರ 

. ದೇವರನಾವಂಗಳಂ”ಇಂದಂ ಸಾಪಕಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ವಂನೆ ವಂನಗಳನ್ನೂ ತಲಂಪಿವೆ, 
, (ತಲುಪಲಂ ಧ್ವನಿವಂದ್ರಿಕೆಗಳಂ ನೆರವಾಗಿವೆ.) ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಶೀರ್ಥರನ್ನೂ ಕುರಿತ, 
ಇವರ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳು ಶ್ರುತಿ ಸಂಭಗ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭಕ್ತಿಯುತವಾದ ಭಾವ- 

ಗೀತೆಗಳಾಗಿವೆ. ಸುರಪುಶವ ([ಜಾವಡಿ, ಬಹನಿ, ಮಟ್ಟು ಇವರ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಬಳಕೆಗೆ 

ಬಂದದ್ದು. ಬನಿ ಎಂಬುದೊಂದು ನೂತನ ಚಲಾವಣೆ, ಚಾಲೋಕು ಸಂರಪುರದ ' 
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ದಾಸರೆಂದರೆ, ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಗಾಯನಾಚಾರ್ಯರಂ, ನ್ಯಾಯ, ವೇದಾಂತ, ಸಾಹಿತ್ಯ, 

ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾರಂಗತರಂ. ಕನ್ನಡ ನುಡಿಗಟ್ಟು ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆಷ್ಟೆ ೇ ಜಾ ಣ್ಮೆ ಭುಷಾಪ್ಪ ಪ್ರಭುತ್ವ. 

ಆನಂದದಾಸರಂ, ವಿಜಯದಾಸರಂಥ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಹರಿದಾಸರ ಊರಾದ 

ಚೀಕಲಪರವಿಯಂವರಂ,  ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಸಿಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ 

ಈ ತಹೋಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಆದ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ಶ್ರೀ ಪಾದರಾಜ 
ಗುರುವರ್ಯರೂ ತಪಸ್ಯೆಯಾಜರಿಸಿ ಅಶ್ವ ತ್ನ ನರಸಿಂಹನನ್ನು ಪ್ರತಿಹ್ಠಿಸಿದ್ದು ಇಂಥ ಪುಣ್ಯ 

ಭೂವಿಂಯಂದ ಬಂದ ಆನಂದದಾಸರು. ಸುರಪುರದ ರಾಜಾಜಾರ್ಯರಿಂಬಲ್ಲಿ ಗೀತೆ, 

ಬೇದಾಂತದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು, 

ಈ ಸಮಂಯಂದಲ್ಲಿಯೆಂ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಶವಿಠಲಾಂಕಿತ ಹರಿ 
ದಾಸರು ಸುರಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಂದಂ. ಆನಂದದಾಸರಿಗೆ ಅವರ ಮಂನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದ 

ಇದ್ದ ದಾಸರ ಕೃತಿಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಹಗಂರ ಭಾವನೆ ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸಪಥ 

ಅನಂಸರಿಸಲಾಶಯವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ದ ಒಂದಂ ಸತ್ಯಕತೆ, ಶ್ರೀಶದಾಸರಿಗೂ ಇದೇ 
ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. . ಆನಂದನಿಗೆ ಶುಭದಿನದಲ್ಲಿ "ಕಮಲೇಶ ವಿಠಲ” ನೆಂಬ ಅಂಕಿತವನ್ನು 

ನೀಡಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದಾರಂಭವಾಯಿತಂ ಆನಂದಬಾಸರ ಕೀರ್ತನ-ಕಥಾ ಪ್ರವಚನ, 

ದೇಶಪರ್ಯಟನ ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ, ವಿಶಿಷ್ಟ, ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರಂ. 

ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಭಕ್ತವಿಜಯದ ಕರ್ತೃ ಬೇಲೂರು ಕೇಶವದಾಸರ 

ತಂದೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬದಾಸರು ಸಂರಪುರದ ಆನಂದದಾಸರ ಶಿಷ್ಕರಂ, ಗೀತೆಯನ್ನು 
ಕನ್ನಡಿಸಿರಂವ ಆನಂದದಾಸರಂ ಇತ್ತೀಚಿನ, ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 
ರಾದವರಂ ಹಾಗೂ ಪರಮಭಕ್ಷೆರಂ. ""ರಮಾಸವಂದ್ರನ ಕುವಾರಿನಿನ್ನಯ ಸಮಾನ 

ರ್ಯಾರಮ್ಮಾ'' ಎಂಬ, ಇವರ ಈ ಕೃತಿ ಇಂದೂ ತುಂಬ ಜನಪ್ಪಿಯಂವಾಗಿದೆ. ಹರಿಕಥಾ 
ಪ್ರವಚನ, ಕೀರ್ತನ ಕಲೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ, ಮುಂದಂವರಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಂದರ 

ಮೂಲಕ ಹರಿದಾಸ ಆಂದೆ, ವ ಯಂಶಸ್ಸೆ ಆನಂದದಾಸರದು, 

ಮೈಸೂರಂ ದೊರೆಗಳಾದ ಕೈ ಷ್ಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರವರಂ ದಾಸರ ಗಾನ-ಕೀರ್ತನಕ್ಕೆ ವಾರು 

ಹೋಗಿ, ವಿಶೇಷ ಆದರಣೆ ' ಮಡಿದರಂತೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಚಾ ನದಲ್ಲಿದ್ದ ವರೂ 

ಘನಪಂಡಿತರಂ, ಗಾಯಕ ಮೈಸೂರಂ ಸದಾಶಿವರಾಯರು. ವೀಣೆಯ ಸಾಂಬಯ್ಯ 

ನವರಂ, ಅನಂದಾಳ್ವಾರರಂ, ಕುಣಿಗಲು ರಾಮಾಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಂ, ಹೀಗೆ, ಇದಾದ ನಂತರ. 

ಅನಂದದಾಸರಿಗೆ ಕಾಲೆ ಮೇಣ, ವೈರಾಗ್ಯ ಬಲಗೊಂಡಂ ವಮಂಂತ್ರಾಲಯಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಶ್ರೀ ಇಭರಾಂಪುರ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ರೆಂಬ ಸ್ಟ ರಂಷರ ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ, ಕಾಲನಿದ್ದು 
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರ ದರ್ಶನ, ಕ್ಕ ಪಾವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದ ನಸ್ಯ ರ ಕ್ಕ ತಿಗಳೇ | 

ಹೇಳುತ್ತ, ವೆ 
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3. ಸಂರೆಪ್ರರದ ಆನಂದದಾಸರಂತೆಯೆಲ ಪ್ರಖ್ಯಾತರು ಮೊದಲಕಲ್ ಶೇಷದಾಸರೆಂ. 

ಆದಿಶಿಲಾ ಎಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ಗದ್ವಾಲ್ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ದಾಸರ 
ಜನ್ಮಸ್ಥಳ, ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಚಿಂತಲರೇವು ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಯಂರಿಂದ ಪ್ರತಿ 

ಹ್ಮಿತ ಆಗಿರುವ ವಂಖ್ಯಪ್ರಾಣನ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಕಠಿಣ. ತಪಶ್ಚರ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ 
ಇವರಿಗೆ ಅವರ ಗುರುಗಳೆ ಆದ ಯೇಳಮೇಲೀ ಹೆಯೆಗ್ರೀವಾಚಾರ್ಯರೆಂಬಂವರಂ ಸ್ವಪ್ನ 
ದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವಿತ್ತು ಹೆರಸಿದಂತಾಯಿತಂ, ಅನಂತರ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯಸ್ಸಾವಿಂಯ ಹಾಗೂ 

ಶ್ರೀರಾಮನೆ ಕೃಪೆಯೆಂಬಂತೆ, ಜನತೆಯ ಗೌರವ, ವಂಸ್ನಣೆಯೂ ದೊರೆತವು. “ಶ್ರೀ 
ಗಂರುವಿಜಯವಿಠಲ''ರೆಂಬ ಅಂಕಿತವನ್ನು ಸ್ವಪ್ನದ್ವಾರಾ ಶ್ರೀವಿಜಯದಾಸರಿಂದಲೇ 

ಪಡೆದ ಮೊದಲ್ಕಲ್ ಶೇಷದಾಸರು ಅನೇಕ ಕೃತಿರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನನ 
ಅಂಶರೆಂದೂ, ಪಂಗನಾವಂದ ತಿವ್ಮಣ್ಣದಾಸರ ಇನ್ನೊಂದಂ ಜನ್ಮವೆ ಮೊದಲಕಲ್ 

ಶೇಷದಾಸರೆಂದೂ ಜನತೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 

ಒಂದಾದ ಬಿಂಬೋಪಾಸನೆ ಶೇಷದಾಸರಿಗೆ ತಂಬ ಖ್ರಯವಾಗಿತ್ತಿ. ಅವರಂ ಆದರ 
ಪಥವರಿತು ಆತ್ಮಾರಾಮರೆ ಆದರೆನ್ನುವುದಂ ಸೂಕ್ತ, ಶೇಷದಾಸರ ದಿನಚರಿಯ 

" ಪುಟಗಳು ದೊರೆತಿನೆಯೆಂಬ ವಿಚಾರ, ಕೇಶವದಾಸರ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ತಿಳಿಯೆಂಬರಂವ 

ಅಂಶ, ಮೊದಲಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರವಂವಹಿಸಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ದೇವಾಲಯ ಇಂದೂ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರ 

ಸ್ಥಳವೆ ಆಗಿದೆ, 
ಮೊದಲಕಲ್ ಶೇಷದಾಸರೊಂದಿಗೆ ಹರಿದಾಸೆ ಪರಂಪರೆ ವಂಗಿಯಿಶೆಂದಂ ಒಂದಂ 

ವಿಧದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರೂ, ಆಂದೋಲನ-ಹರಿದಾಸಪಂಥ ದೃಷ್ಠಿ ಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಜೀವಂತ 

ವಾಗಿಸಿದೆಯೆಂದೆನಿಸಂತ್ತದೆ. ಹತ್ತೊಂಭತ್ತರ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋದ ಆಡಲಿ ರಾವಂದಾಸ 

(ಕದರವಂಂಡೆಲಗಿ ಹನೆಂವಂಂತರಾಯೆಂ ಅಂಕಿತ), ಆದವಾನಿಯ ರಾಮ ಸುಂದರದಾಸರು 

(ರಾಮಸುಂದರವಿಠಲ), ಪ್ರೇವಂದಾಸರು (ಅಭಿನವ ಜನಾರ್ದನವಿಠಲ), ಮೈಸೂರ 

ಶ್ರೀನಿನಾಸದಾಸರಂ ಜಯವಿಠಲಾಂಕಿತರು. *'ಗುರುಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಠಲ'' ಅಂಕಿತನಲ್ಲಿ 
ಹರಿದಾಸ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಮೈಸೂರಂ ಕೃಷ್ಣದಾಸರು. ಅನಂತರದಲ್ಲಿದ್ದ 
ರಾವಂರಾಯರೆಂಬುವರ ದೇವರನಾವಂ ಇಂದೂ ಮೈಸೂರಿನ ಕಟ್ಟೇವಂನೆಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಚಲಿತಗೊಂಡಿವೆ. 'ಭಾಗ್ಯನಿಧಿ ವಿಶಲಾಂಕಿತ'ರಾದ ಸೂರಪ್ಪದಾಸರು ಸವಣೂರಿನ 

ದಿವಾನ. ಖಂಡೇರಾಯರ ವಂಗ, ಹರಿದಾಸನಾಗಿ ಹರಿಭಕ್ತಿಪಂಥ ಸೇರಿದ ಇದಲ್ಲದೆ 

ಇಂದಿಗೆ ಸಂಮಾರಂ ೧೧೫ ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದವರು ತುಳಸೀ ರಾವಂದಾಸರು, 
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರಂವ ತುಳಸೀ ತೋಟದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರದ್ದು. ಅಂದಿನ ರಾಜಗುರಂಗಳಾದ 

ಮೈಸೂರಿನ ಶ್ರೀ ಪರಕಾಲ ವಂಠಾಧೀಶರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದವರಂ. 
ಸುರೆಪುರದ ಆನಂದಬಾಸರ ಶಿಷ್ಕರನೇಕ. ವಂಡಕಶಿರದ ಭೀವಂದಾಸರಂ, 

ಕಮಲಾಪತಿದಾಸರಂ (ಕಮಲಾಪತಿವಿಕಲ), ಗಂಡಾಚಾರ್ಕರಂ, ಬೇಲೂರಂ ವೆಂಕಟ 

ಸಂಬ್ಬದಾಸೆರ್ಯು. ೧೯೨೫ರಲ್ಲಿ ತೀರಿಕೊಂಡ ಜೋಷಿ ವೆಂಕಪ್ಪಾಚಾರ್ಯ ೧೧೦ ವರ್ಷ ' 
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ಜೀವಿಸಿದ್ದ ವಂಹಾಪುರಂಷರು, ಇವರಂತೆಯೆ ವಿಖ್ಯಾತರಾದ . ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಾ 
ಚಾರ್ಯರೆಂಬುವರು ವಂಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ ಆನಂದದಾಸರ ಶಿಷ್ಯರು. 'ಇಂದಿರೇಶ' 

ಇವರ ಅಂಕಿತ. 

ಆನಂದದಾಸರ ವಂಗಳಂ ತುಂಗವ್ಮೂ, ಉತ್ಕಟ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಅನಂಭಾವಿ ಈಕೆ, 

ಹರಿದಾಸತ್ವಕ್ಕೆ ಧರ್ಮದೀಕ್ಷೆಯಿರುವಂತೆಯೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಆಂದೋಲನ ಇನ್ನು 

ಮುಂದುವರಿಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹರಿದಾಸರ ವಿಶಾಲಜ್ಞಾನ, ಕವಿಹೃದಯ, ಎಲ್ಲವೂ 

ಆಂದೋಲನಗಳ ಗುರಿಯೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಮಾತು, ಒಂದೇ ನಂಬುಗೆ, ನಚ್ಚಿಗೆ. 
'"ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ'”`ನೆಂಬುವರಂ ಅಂಥ ಹರಿದಾಸರಲ್ಲೊಬ್ಬರಂ 

_ ಶಾಸ್ತ್ರನಿಷ್ಠೆ, ಪುರಾಣಪ್ರಜ್ಞೆ, ಕನ್ನಡ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲಣ ಅಭಿವಣಾನವುಳ್ಳೆ 

ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಸವಂಕಾಲೀನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಜೀವಂತ ಆಗಿದ್ದರೆ 

ಆ ಆಂದೋಲನದ ಗತಿ ಇನ್ನೂ ಮಂಂದಂವರಿಯಂತ್ತದೆ, ಆದಂ" ಕುಂದದ, ಕಂದದ 
ಭಕ್ತಿಯ ನೆಲೆ-ಸೆಲೆಯಾಗಂತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ, ಒಂದಂ ಜ್ವಲಂತ 

ನಿದರ್ಶನ, ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಇಂದೂ ಮಂಂದಂವರೆಸಂತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಹರಿಭಕ್ತರೇ 
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಉದಾಹರಣೆಯೆನ್ನಬಹುದಂ. 

ಹತ್ತೊಂಭತ್ತರ-ಇಪ್ಪತ್ತರ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿರಂವ ಹರಿದಾಸ ಭಕ್ತಿಯ 
ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಕೃತಿಕಾರರ ಹರಿಶರಣೆಯರ ಕೊಡಂಗೆ ಕಡವೆಂಯದೇನಲ್ಲ. ಈ 

ಪರಹಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ೧೮ನೆ ಶತಕದಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರಂವ ಸಂಪ್ಠ ಸ್ಪಸಿದ್ಯಳೆಂದರೆ ಹೆಳವನ 

ಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮನೆಂಬ ಹರಿಭಕ್ತೆಯ ಹೆಸರ. ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ವಂಹಿಳಾ. ಕೃತಿ 

ಕಾರರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಂಂಖಳೀಕೆ. ಧಾರವಾಡದ ಬಳಿಯ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರಿನವಳಾದ ಗಿರಿಯಮ್ಮ 

ಹರಿಹರ ಶಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಲೆಬೆನ್ನೂರಿನ ಶ್ಯಾನಂಭೋಗ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮಗ ತಿಪ್ಪರಸ 

ನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಯಿತಂ. ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕೆನಂತೆ 
ಲೌಕಿಕಕ್ಕೆ ಮನಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಮಲೆಬೆನ್ನೂರಿನ ಸಮಾಪವೆ ಇರಂವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರ 

ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಸ್ಥಾವಿಂಯಿರುವ ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ. ಗಿರಿಯ್ಮನಿಗೆ ರಂಗನಾಥಸ್ಕಾವಿಂಯಲ್ಲಿ 

ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಕ್ಷಿ : ಅವಳೆ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ವಂಗನಂತೆ ಕಾಣುವ ಭಾವ 

ಅನೇಕಡೆ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂಜಯಂನೀಯಳಾಗಿದ್ದ 'ಗಿರಿಯಮ್ಮಾನಿಗೆ? 
ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಆಗಿನ ಸ್ವಾವಿಂಗಳಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಸಂಮತೀಂದ್ರಶೀರ್ಥರಂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ 

ಐತಿಹ್ಯವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ “ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಣ್ಣ''ನೆಂದಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ 

ಗೋಪಾಲದಾಸರಂ ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ಛೆಗಾಗಿ ಹೋಗಂವಾಗ, ಮಲೆಬೆನ್ನೂರಿಗೆ 
ಬಂದು ಗಿರಿಯಮ್ಮಾನಿಗೆ ಮಂದ್ರಿಕೆಯನ್ನೂ, ಬಾಲಗೋಪಾಲ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ 
ರಂತೆ. ಗಿರಿಯಮ್ಮ ತನ್ನ ಅಂಕಿತವನ್ನು "ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ರಂಗ''ನೆಂದು ಬಳಸಲಂ ಗೋಪಾಲ 

ದಾಸರ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ಕಾರಣ, ಅದೇ ಆಕೆಯಂ ಕಾವ್ಯದಂತರಗಂಗೆಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿ 

ಯಾಯಿತು. 
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ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಅನೇಕ ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಕೃಷ್ಣ ಕೊರವಂಜಿ ಎಂಬ 

ಕಥನಕುವ್ಯ, ಚಂದ್ರಹಾಸ ಚರಿತೆ, ಸೀತಾಕಲ್ಯಾಣ, ಲವಕುಶರ ಕಾಳಗ, ಹಾಗೂ ಆನೇಕ 
ಬಿಡಿ ದೇವರನಾವಂಗಳನ್ನು ಈಕೆ ರಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಗಿರಿಯಮ್ಮನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ: ಅನೇಕ 

ಪವಾಡಗಳಂ ಜರುಗಿ ಅವುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತಗೊಂಡಂತಿದೆ. 

(ಉದಾ : ಮಳೆಯ ದಯಮಾಡೋ ರಂಗ ನಿಮ್ಮ । ಕರುಣೆ ತಪ್ಪಿದರೆ ಉಳಿಯದು 

ಲೋಕ ॥) 'ಪ್ರಧಾನತಃ ಈಕೆಯ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಓತಪ್ರೋತವಾಗಿ ಹರಿಭಕ್ತಿಯ ಗಂಗೆ 

ಹೊನಲಾಗಿ ಹರಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಸರಳ ಸುಭಗ ಶೈಲಿ, ದೇಶೀಯ ವರ್ಣನೆ, ಶತ್ಕಾಲೀನ 

ಸಮಾಜದ ಆಚಾರ-ವೃವಹಾರ, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಸಹ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಿದೆ. 

ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅನಂಕರಣೆಯೂ . ಇದೆಯೆಂದೆನ್ನಿಸಂತ್ರಿದೆ (ಉದಾ : ಇಂಥಾ ಮಗ ಹ್ಯಾಂಗ 

ಮನಸೋತೆ ಬಹುಪಂಥವಾಡಿದ ಜಗನ್ಮಾತೆ ॥ 
ಆವಾಗ ನಾರುವ ಮೈಯ ಬಿಚ್ಚಿ ತೋರಿ-ನಲಿಯಂವ ಕಾಲುಕೈಯ | 
ಕೋರೆಯಂ ವಸೆಯುತ ಕೊಸರಿಕೊಂಡಸುರಿನ ಉದರವ ಬಗೆದಂಥ ಅದ್ಭುತ 

ಮಹಿಮತಾ! ಎಂಬಲ್ಲಿ' ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಯ ದಶಾವತಾರ ವೈವಿಧ್ಯದ ಅನಂಕರಣೆ 

ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತಿಪಂಥದ 

ಮಹಿಳಾ ಕೈತಿಕಾರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದಾಳೆನ್ನಬಹುದಂ, 
ಹೆಳೆವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮನಂತೆಯೆ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಂಗೆಯಿತ್ತಿ 

ರುವ ಮಹಿಳಾ ಕವಾಯಿಕ್ರಿಯರನೇಕ. , ಇವರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕಾಣು 

ವಂಥದು ಮೊದಲ ಹರಿದಾಸಾರ್ಯರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಪ್ರೇರಣೆ, ಹಾಗೂ ಭಕ್ಷಿ, 
(ಕ್ರಿ, ಶ. ೧೮ನೆ ಶು) ಗಲಗಬಿಯ ೫ ಅವ ಸ ಕೊಪ್ಪಳೆ ತಾಲೂಕಿನವಳಂ. 

, ಮುಸ್ಟಿನ ಗಂಡನನ್ನು ವಂದಂವೆಯಾದ ಎಂಟೇ ದಿನಕ್ಕೆ ತನ್ನೆ ಮಾಂಗಲ್ಯಭಾಗ್ಯ ವಂಚಿತೆ 
ಯಾದ ಈಕೆ, ತನ್ನ ಮಲಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪಾಠಪ್ರವಚನಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡಂ 

ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರಾಸ್ಕಾನದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆಗಳಿಸುವಂತಾದದ್ದೂ ಆಕಿಯ ತಪಸ್ಯೆ, 

ಸಾಧನೆಗೆ ನಿದರ್ಶನ. ಮಂಯ್ಯದ ಹಾಡು, ಮೋರೆಗೆ ನೀರು ತಂದ ಹಾಡಂ, ಶೃಂಗಾರ 

ತಾರತಮ್ಯ, ಬೀಗರ ಹಾಡುಗಳು-ಮುಂತಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಕೃತಿಗಳ ಕತೃ ಈಕೆ. 

ಶ್ರೀರಾಮೇಶ ಈಕೆಯ ಅಂಕಿತ, 
ಭಾಗಮ್ಮನೆಂಬಾಕೆ ಭಾಗವತದ ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂಭ ರಚಿಸಿ ತನ್ನ ರೋಗವನ್ನು 

ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡಳೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ. . ಭಗವಂತನ ಧರ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಂವ ಭಾಗವತ 

ಧರ್ಮದ ಮುಖ್ಯಧ್ಯೇಯ ಭಗವನ್ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಇದೇ ಭಾಗಮ್ಮನ ಉದ್ದೇಶ 

ಕೂಡ. ' " 

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಭೀನುನ್ನ 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮಖ ಕವಿಯತ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಭೀಮವ್ವ ಕೂಡ 
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ಸೇರಂವಂಥವರು (೧೮೨೨-೧೯೦೩). ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿದ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 

ನಾರಾಯಣ ದೇವರಕೆರೆ ಈಕೆಯ ಹಂಟ್ಟೂರ. ಬಾಲ್ಯ ದಿಂದಲೆ -ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ 

ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈಕೆ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ "ಎಯಸ್ಸಿ ನವಳಿರಂವಾಗ ಎಡ 
ಪ್ರಾಯದ ಪಂಂನಿಯಪ್ಸನೆಂಬಾತನನ್ನು ವಂದಂವೆಯಾಗಬೇಕಾಯಿತು, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ 
ವಿಧವೆಯಾದ ಭೀಮಪ್ಪ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥೆ ಯಾದರೂ .ಕಾವೈಔ ನಿರ್ಮಾಣ ಶಕ್ತಿಗೆ ಆಕೆಯ 

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ನಾರದರ ದಿವ್ಯ ದರುಶನವೆ ಕಾರಣವೆಂದಂ ಈಗಲೂ 

ನೂರನಲವತ್ತಮೂರು ದೇವರನಾವಂಗಳನ್ನೂ, ನಳಚರಿತ್ರೆ, 

ವಂಯ್ಯದ ಹಾಡು, ಪತಿದಾನವಿತ್ತ ಹಾಡು, ಶಕುಂತಲೆ-ದಂಷ್ಯಂತರ ಹಾಡು, 

ರತಿಕಲ್ಯಾಣ, .ಸಂಭದ್ರಾಕಲ್ಯಾಣ ಮೊದಲಾದ ಕಥನ ಕವನಗಳನ್ನೂ .ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ. 

ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಿಳಿಗನ್ನಡದಲ್ಲಿಉಪಮೆ, ಕವಿ ಸವಂಯ ಎಲ್ಲ ಬಳಸಿರುವ ಈಕೆ 

ಅನಕ್ಷರಸ್ಥೆ ಎಂಬ ಮತಂ ನಂಬಲಂ ಕಷ್ಟವೆನಿಸಂತ್ರದೆ, 

ಭಕ್ತಿಯ ಉತ್ಕಟ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರಂತ್ರಿದ್ದ ಈಕೆಯ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಳೆಯರಿಗೆ 

ಸಹಜವಾದ ವಿನಯ, ನವ್ರುತೆ, ಪಶಿಪ್ರೇವ, ಹೆಂಗರಂಳಿನ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ 

ಯೆಂಬಂದಂ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ತಿಳಿದಂಬರಂತ್ತದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೈ ತಿರಚನೆ ಮಾಡಿದ 

ಕವಿಯಿಶ್ರಿಯರಂ ಇಲ್ಲವೇನೊ ಎನಿಸಿದರೂ, ಈಕೆ ಮಹಿಳಾ ಕೃ: ಶಕಾರ ಪ ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ 

ಹರಿದಾಸಭಕ್ತಿಯ ಆಂದೋಲನ ಮಂಂದುವರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. 

“ಕರ್ನಾಟಕದ ಕವಯಿಶ್ರಿಯಂರಂ'" (೧೯೬೫) ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಿಕೆಯಲ್ಲಿ 

ಸರೋಜಿನಿ ವಂಹಿಷಿಯಂರಂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಂಹಿಳಾ ಕೃತಿಕಾರರನ್ನು ,ಹೆಸರಿಸಂತ್ರಾರೆ, 

೧೮ನೆ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಿಂದ ಅನೇಕರಂ ದಾಸಭಕ್ತಿಪಂಥ ಅನುಸರಿಸಿ ಹಾಡು 

ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರಂವುದಂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಥವರಂ ಕೆಲವರಂ : 

ಹೆಸರು : ಕಾಲ ಕೃತಿಗಳು ವಿವರ 

1. ಚೆಲ್ಲಮ್ಮ (೧೮೫೦) ರಂಕ್ಮಿಣೀ ಪರಿಣಯ. ಎರಡನೆಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ 

(ಕೃಷ್ಣಾತೀರದ ಚೆರುಕಂಪಲ್ಲಿ ರಾಜಕಳಾನಿಧಿ ರಾಜ್ಯಾಂಗ ಅಮಾತ್ಮ 

ಎಂಬ ಊರಿನವಳು).  ಪಾರಿಜಾತಾಪಹರಣ  ಮಖಂತಾದ ವಿವ. ಕೂಡ 
ಬಂದಿದೆ. ಉಳಿದವು 

ಪೌರಾಣಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳಂ, 
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2. ಗಣಪಕ್ಕ (೧೮೭೦) ಗೋಕರ್ಣ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಪೌರಾಣಿಕ ವಸ್ತು 

ಟು 

ma 

ಲಾ 

ಗೋಕರ್ಣದವರು ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹುಟ್ಟು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ. ಯಕ್ಷಗಾನ 
ಗಣಪ ಭಟ್ಟರು ರಾಮನ ಕೃಷ್ಣಲೀಲೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಪರಿಚಯವಿರುವುದೂ 

ಭಕ್ತ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೆ ಹುಟ್ಟೂ (ಯಕ್ಷಗಾನ) ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ, 

ಕೀರ್ತನಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅನಂತನ ಕಥೆ, ತುಳಸೀ 

ಭಾಗವಹಿಸಿ ದೈವಭಕ್ತಿ ಮಹಾತ್ಮೆ, ಆರತಿಪದ, 

ಸಹಜವಾಗಿಯೆ ಬೆಳೆಯಿತು. ಮದುವೆ ಹಾಡು, 

ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೃತಿ ಕೂಡ ಇತ್ಯಾದಿ 
ರಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ. 

, ಸುಂದರಾಬಾಯಿಂ(೧೮೭೫) ಕೃಷ್ಣನ ಹುಟ್ಟು ನೇರ ನಿರೂಪಣೆಯ 

ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕ ರಂಕ್ಮಾಂಗದ ಚರಿತ್ರೆ ಸೆರಳ ಶೈಲಿ. 
ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿಯೆವರಂ. ಸುಭದ್ರಾ ಮಂಯ್ಯ 
ಬಾಲವಿಧವೆ. ರುಕ್ಮಿಣೀ ವಂಯ್ಯ 
ಮಾವಂದಿರಾಗಿದ್ದ ಫ್ರೀಸತ್ಯ ರಂಜ್ಮಣೀ ಪರಿಣಯಂ 
ಪರಾಕ್ರಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ- 

ಈಕೆಯ ಗಂರಂ. ಶನಿವಾರ ಹಾಡಂ 

ಫ್ರೀಷೆಂಕಟೇಶೆ, ಬೆಟ್ಟ ಗೌರಿ ಹಾಡು 
ದೊಡೆಯ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ 

ಈಕೆಯ ಅಂಕಿತಗಳು, 

ಪನ್ನಿಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ (೧೮೮೦) (ಕೃತಿ ವಿವರ ಪೂರ್ಣ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ) 

; ಶಾಂತಿಬಾಯಿಂ (೧೮೮೦) 

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಗರ ಈಕೆಯ 
ಜನ್ಮಸ್ಥಳ, '"ಶಾಂತಿಪಾಲಿಪಗುರು'' 
ಈಕೆಯ ಅಂಕಿತ, 

ಓರಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ (೧೮೯೦) ದ್ಯಾ 
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೊಂಡೂರಿನ ದಿವಾನ 
ರಾಗಿದ್ದ ಅಚ್ಚಪ್ಪನಾಯಕರ ಮಂಗಳಂ. 
ಬಾಲವಿಧವೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯ ನರಸಿಂಹ 

ಸ್ವಾವಿಂ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಸಿದವಳೀಕೆ. 
ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರರನ್ನು 

ಕೆಂರಿತು ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ. 
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ಮೇಲ್ಕಂಡ ಇವರೆಲ್ಲದ ಪ್ರಧಾನ ಧ್ಯೇಯ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ 
7. ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇಂರುವವರು ಉಡುಪಿಯ ವಾದಿರಾಜ ಮಠದ ಗಿರಿಬಾಲೆ3 

ಮೈಸೂರಿನ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರದ ಜೀವೂಬಾಯಿ: (ಕಮಲನಾಭವಿಶೆಲ), ವನಜನ್ಮೂ 

(ವೆಂಕಟೇಶವಿಕಲ), ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯ ರಾಜಾವಂಣಿಯವರಂ ಇವರೆಲ್ಲ 
ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಹರಿದಾಸ. ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಇನ್ನೂ ವಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಹೀಗೆಯೆ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆ ಅನೇಕರಿಂದ ಸೇವೆ ಸಂದಿದೆ, 
ಹತ್ತೊಂಭತ್ತೆನೆ ಶತಕದ ತುಪಾಕಿ ವೆಂಕಟ್ಟಮಣಾಚಾರ್ಕರು ರಚಿಸಿರುವ ೩೨೮ 

“ಡೆ:ವರನಾಮ”' ಅಚ್ಛಾ ಗಿವೆ. ವಂಧ್ವವಂತ ಸಂಪ್ರೆದಾಯಸ್ಥರಾದ ಇವರು ಎಲ್ಲ 

.ಮಾಧ್ಯಯತಿವರೇಣ್ಯರನ್ನೂ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜೆಲ್ಲೆಯ 
ಅನೇಕ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವರ್ಣನೆಯಿದೆ. ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆಯನ್ನ ಕೋಲು 
ಪದದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಪಾವಂಜೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಶಿನಾರ್ಣಯ್ಯ * (೧೮೫೩-೧೯೨೪) ನವರಂ ಈ ಶತಮಾನದ 

ಹರಿಭಕ್ತದಲ್ಲೊಬ್ಬರು. ಶೈವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದರೂ, ದ್ವೈತಮಂತದೊಲವುಳ್ಳ ಇವರಂ 
ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಗುರುವರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ದೇವರನಾವಂಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಪಣಂಬೂರ “ಸದಾನಂದಗಂರು'' ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಆನೇಕ ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವ 

ಪ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯನವರು ಮಂಗಳೂರಂ ಬಳಿಯಿರುವ ಪಣಂಬೂರಿನವರಂ, ಸುಮಾರು 
ಒಂದು ನೂರು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದ ಆಡು ಭಾಷೆ 

` ತಂಳೆಂವಿನಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವುದಂ ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನದ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಪಂಂದಂ- 

ವರಿಸಿರುವ ಇವರ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯಾಗಿದೆ. , ಶೈವರಾದರೂ ಹರಿಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ 

ಇದರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿದಾಸಪ್ಪಯ್ಯ. ಮೂಲ್ಕಿ ವೆಂಕಣ್ಣವಾಸುದೇವ 

ಪ್ರಭಂ, ನಾರಾಯಣ ಕಾಮತ, ಬೋಳಾರ ವಾಸುದೇವಯ್ಯ, ರಾವಕೃಷ್ಣ, ವಾಸು 

ಬೇವ ಶಾನಂಭಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಹರಿದಾಸ ಭಕ್ತಿಯ ಆಂದೋಲನವನ್ನೂ ವಂಂದಂಪರಿಸಿರುವ 

ಹರಿಭಕ್ತರಂ, ಇವರಲ್ಲದೆ, ಉಡುಪಿಯ ಸೋದೆ ವಂತಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಂದ್ರ 

ತೀರ್ಥರಂ ರಚಿಸಿದ "“ಕೀರ್ತನ ಮಂಜರಿ” (೧೯೫೫) ಯಲ್ಲಿ ''ರಾಜೇಶ,'' "'ರಾಜನಾಥ'' 

ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಹರಿಭಕ್ತಿಯಾಂದೋಲನ ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ವಂಂದಂವರಿಯುತ್ತಿದೆ, ತನ್ನ 
ಧ್ಯೇಯವಾದ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪಾರಮ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ, ಮಧ್ವಮತ ಪ್ರಸಾರ, ಭಾಗವತ 
ಧರ್ಮದ ಪ್ರಸಾರವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಲಿದೆ. ""ಎಂದರೊ , ವಂಹಾನಂಭಾವುಲಂ 

ಆಂದರಿಕಿವಂದನಮಂ'' ಎಂದು ವಾಗ್ಗೇಯಂಕಾರರಾದ ಶ್ರೀತ್ಯಾಗರಾಜರಂ ಹಾಡಿದಂತೆ 
ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ವಂದಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವೆ ಆಗಿದೆ. 

ಮೇಲಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ, ಸಂಗೀತ 

-ಮಂಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಹಸವಾಗದೆ 
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ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ, ಸಾಮಂದಾಯೆಂಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಮಂಂದಂವರಿದಿರುವುದಂ 
ತಿಳಿಯಬರಂವ ಅಂಶ. ಇದಂ ಪ್ರತಿಯೊಂದಂ ಆಂದೋಲನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಕೂಡ. 

ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರವಂ, ತೊಡಗುವಿಕೆ, ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ : ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. 

ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನದ ಉಗವಂ, ಸ್ವರೂಪ ಭಕ್ತಿಪಂಥ ಆಂದೋಲನ ಆಡ ಬಗೆ 

ಎಲ್ಲ ಕುರಿತಂ ಚರ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಂದೋಲನವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವಂಂದಿನ 

ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಂದೋಲನದ ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿವ್ಯಕ್ತೆ ಸಾಗಿದ ನಿಡಿದಾದ ಹಾದಿ 

` ಕುರಿತ ವಿವೇಚನೆಯಿದೆ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಆಂದೋಲನದ ವಿವೇಚನೆ ಕೂಡ 

ನಡೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಉಗವಂಗೊಂಡಂ, ವಂಂದುವರಿದ 
ಹೊಸ ಸಂಪ್ರದಾಯವೆ ಹರಿಬಾಸವೃತಶ್ತಿ-ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಕೇವಲ ಉಂಭವೃತ್ತಿ 

ಯನುಸರಿಸುತ್ತ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸರಿಸಿದ, ಸವರಾಜೋದ್ದಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ (ಸೌಮ್ಯವಾದಿ- 

ಗಳಾದರೂ) ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಹರಿದಾಸಪಂಥ ನಾಡಾಡಿಯಲ್ಲ : ಅದೊಂದು. ಸಂಘಟಿತ 
ಭಕ್ತಿಪಂಥ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಆಂದೋಲನದ ವಿವಿಧೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ (ಸೂಹಿತ್ಯ, 

ಧರ್ಮು-ವಂತ, ಸಂಗೀತ ಸಂಪ್ರದಾಯ) ಅಧ್ಯಯನವೆ ಇಲ್ಲಿನ-ಈ ನಿಬಂಧದ- 

ಉದ್ದೇಶವೆಂಬಂದನ್ನೊ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ. 
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ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು 

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿಶ್ರೆ ; ರಂ. ಶ್ರೀ, ಮುಗಳಿ : (1004) ಉಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ, 

ಮೈಸೂರು : ಪುಟ-88, ` 

ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾ ದಾಸರು : ಡಾ. ಕೆ. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣರಾವ್ (1956) ಉಪಾ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಮಾಲೆ, ಮೈಸೂರು : ಪುಟ-65. - 

(ಅನುವಾದ) : ಪುಟ-76 (ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ : ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ), 

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ : ರಂ. ಶ್ರೀ. ಮುಗಳಿ : ಪುಟ-25 : ಇದಲ್ಲದೆ, ವ್ಯಾಸ 

ಕೊಟ, ದಾಸಕೂಟ ಪ್ರಭೇದ : ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಯರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ 

ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರ ಕಾಲದಿಂದ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದವೆಂಬುದು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. 
ವಿವರಣೆಗಳಿಗೆ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ : ದ್ವಿತೀಯ ಘಟ್ಟದ. ಸಾಧನೆ : ಪ್ರಟ-0 (ಕರ್ನಾಟಕ 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ) ಧಾರವಾಡ ಹಾಗೂ ಕಲಮದಾನಿಯವರ ಗಮನಾರ್ಹ. 

ಅದೇ : ಪುಟ-27, " 

ಅದೇ : ಪುಟ-817 ; ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿದಾಸ ಉಗುಭೋಗ-ವಚನಗಳ ತೌಲನಿಕ 

ಸಮಾಕ್ಷೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದೇ ಭಾವ-ರಚನು ರೀತಿಯಿರುವುದನ್ನು ಡಾ. ಚಿದಾನಂದ 

ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಬಂಧ ಗಮನಾರ್ಹ, (ಸಂಶೋಧನ ತರಂಗ 

19061). 

ಡಾ. ಎಂ. ಎಂ. ಕಲಬುರ್ಗಿಯವರು ನನಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ, 

ಪ್ರೊ. ಅರ್. ಎಸ್, ಪಂಚಮುಖಿ, ಕಲಮದಾನಿ, ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ 

ಕುರಿತ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ, 'ಡಾ.: ಕೆ. ಎಂ. ಕೃ, ಅವರ ಅಭಿಮತ, ಎಲ್ಲ ಗಮನಾರ್ಹ, 

ಸುಮಾರು 250 ಜನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ. 

ಕ್ರಿ ಶೃ. 9ನೇ ಶ ಹಾಗೂ 13ನೇ ಶ. ದಿಂದ ಎಂಬ ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, 

ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶವನ್ನು ಡಾ. ಜಿ. ಪರದರುಜಾರಾಯರು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೃತಿಗಳ ಹೀರಿಕೆ (ಪಂಡಿತ ಆವೃತ್ತಿ), 

ಕ್ರಿ.ಶ. 1565 ರ ವೇಳೆಗೆ ಫ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರು ತೀರಿಕೊಂಡು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ 

ಕಳೆದಿತ್ತು. ಹಾಗೂ ರಕ್ಕಸತಂಗಡಿ ಯುದ್ಧ ವಿಜಯನೆಗರ ಪತನ, ಬಹುಮನಿಯ 

ಅರಸರ ಕ್ರೌರ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕನಕದಾಸರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೊ, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿಯೊ 

ಕಂಡೇ ಇದ್ದಿರಬೇಕು, ಆಮೇಲೂ ಅವರು ಬಹಃಕಾಲ ಬದುಕಿದ್ದರು. 

ಇವರಿಗೆ ಯಾರೂ : ಹರಿದಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ, ವಿವರಕ್ಕೆ 

ಕರ್ನಾಟಕ ಭಕ್ತವಿಜಯ, ಬೇಲೂರು ಕೇಶವದಾಸರು, 

\ 
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ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ : ದ್ವೀತಿಯ ಘಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ; (ಪುಟ-129) ; ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವ 

ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ : ರಾಯೆಚೂರುದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮನೊಬ್ಬ 'ರಾಮದಾಸ'ನೆಂದು. 

ಹಿಂದೂ ಆಗಿ ಮತಾಂತರಗೊಂಡು, ಕೀರ್ತನ ರಚಿಸಿರುವನೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. 

ಇದು ವಿದ್ದಂಸರಿಂದಲೂ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ : ವರದರಾಜಾರಾಯರ ಪೀಠಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳು 

ಶ್ರೀಪುದರಾಜರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ (ಪಂಡಿತ ಆವೃತ್ತಿ). 

ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯವರೆವಿಗೂ (1982) ನಮ್ಮೆದ.ರೆ ಇದ್ದ ಮೈಸೂರಿನ ಶ್ರೀ ಗುರು. 

ಗೋವಿಂದ ವಿಠಲದಾಸರು, ಬೆ ನದುರ್ಗದ ಪರಮಪ್ಪಿಯ ಸುಬ್ಬರಾಯದಾಸ 

ರಿಂದ ಹರಿದಾಸದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದು, ''ಗುರುಗೋವಿಂದ ವಿಠಲ” ನಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೃತಿ 

ರಚೆನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿದಾಸದೀಕ್ಷೆ. ಅಂಕಿಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವವರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ 

ವಿವರಗಳಿಗೆ “ಪರಮಪ್ರಿಯ ಸುಬ್ಬರಾಯದಾಸರು'' ಪುಸ್ತಕ ಗಮನಾರ್ಹ (ಶ್ರೀಗುರು 

ಗೋವಿಂದದಾಸರು, ಮೈಸೂ?) 

* ತಿಮ್ಮಪ್ಪದಾಸರ "'ಆರ್ಚನ'', (ಸ್ಮಾರ್ತ ಭಾಗವತ ಸಂಪ್ರದಾಯ) : ಕೆಳದಿ ಮೆಕಣ್ಣ 

ಜೋಯಿಸರ 'ಕೀರ್ತನೆಗಳ,, ವೈಕುಂಠದಾಸರ ರಚನೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿನೆ. 

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ : ಬೆಂಗಳೂರು, 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ : ದ್ವಿತೀಯ ಘಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ : (ಪ್ರಟ-122) 

ತೀ, ನಂ. ಶ್ರೀ : ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯ ಮಾಮಾಂಸೆಯ ಪೀಠಿಕೆ ಮಾತುಗಳು : ಪ್ರ; 

ಮೈಸೂರು ವಿ. ವಿ. ನಿಲಯ ; ಮೈಸೂರು. 

ಕರ್ಣುಟಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗಳು : ನಂದೀಮಠ : ಪೀಠಿಕೆ ಮಾತುಗಳು. 
H. B. Bengeri : ‘Sri Haridasakuta’ : “A Kannadiga who 

is well up in the principles of vedanta, inspite of his 

complete ignorance of Sanskrit, is solely indebetd to 

Dasa literature for what he knows." 

ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರೊಬ್ಬರೆ 4,15,000 ಕೃತಿ ರಚನೆ 25,000 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ತಾನು, 

ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದೂ ಶ್ರೀವಿಜಯದಾಸರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 
ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಗ್ರಾಹ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ವಚನಕಾರರಲ್ಲೂ 

ಈ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಇನೆ, (ಡಾ: ಹಿ. ವಿ. ನಾರಾಯಣ ಅವರ ಅಭಿಮತ), 

ಏಕೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿಃ : ಶಿವಶ್ಚನಾರಾಯಣಃ ಶಕೃಶ್ಚ ನಾರಾಯಣಃ ........ 

ಎನ್ನುತ್ತದೆ ನುರಾಯಣೋಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯ, ಹಾಗೆಯೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವೈಷ್ಣವ ಸಂತರ 

“ನಾರಾಯಣನೆ ಸಮಕ್ಕೆ ಪರಂತರುವಾನ್'' ಎಂದರು (ನಾರಾಯಣನೆ ನಮಗೆ ಪರ 

ತರುವ ಪರದೈವ). 
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ಈ ಮಾತು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಭಾವನೆಗಳಿಗಾಗ 

ಬರೆಯಬೇಕಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. : ಹರಿದಾಸ ಸಮಿಕ್ಷೆ: ಹೊರೆಯಾಲ 

ದೊರೆಸ್ವಾಮಿಯವರ ಪ್ರಬಂಧದ ಕೆಲವು ಸಾಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಸಿದೆ. (ಪ್ರ : 

ಮೈಸೂರು ವಿ. ವಿ. ನಿಲಯ : ಮೈಸೂರು), 

ಡ್ನಾಪಿ, ವಿ. ನಾರಾಯಣರ : ಐಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ 

(ಹಿ. ಹೆಚ್. ಡಿ ನಿಬಂಧ) ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನೊದಗಿಸುತ್ತದೆ, 

ಪ್ರ ಃ ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ; ತೋಂಟದಾರ್ಯಾಮಠ ಗದಗ : (1080), 

ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ : ಪೀಠಿಕೆ 10 : ಕ. ಸಾ. ಪ: (1952) 

Haridasa movement ಪದ ಬಳಕೆ ಆಗಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಂಥ: 

Mystic Teaching of Haridasas of Karnataka (1089) 

ಅನಂತರ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥ, ಕೆಲವು ಹೆರಿಬಾಸರ ಕುರಿತ 

ನಿಬಂಧ ಬಂದಿದೆ. 

ಮತ-ನೀತಿ ' ವಿಶ್ವಕೋಶ, : ಸಾಮಾಜಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ, ಆಂದೋಲನ 
11096/1601 ಬಗ್ಗೆ  ವಿವರವಿಲ್ಲ. (Encyclopaedia Britannica, 

Dictionary of Hinduism) 

Webster's New International Dictionary, Vol, 3 

Mysore University Dictionary : p.752 

ನಿಘಂಟು : ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು : (1075) : ಪುಟ-72-825 

ಚಳುವಳಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಳರ್ಥವು ಹೆಚ್ಚು ಬರುವುದೆಂದು 

ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, 

ಆವರಣದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನನ್ನದು. 

ಮುಂದೆ ಆ ಕ್ರಾಂತಿ ಮುರಿದು, ಸಂಘಟನೆಯೊಡೆದು, ಕ್ರಮೇಣ ವೀರಶೈವರು ಎಲ್ಲ 

ಮತಗಳಂತೆಯೆ ಜಡ್ಡುಗಟ್ಟಿ, ಜಾತಿಪದ್ಧತಿಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಹಾಗೆ ತನ್ನೆದೆ ಜಾತಿ 

ಗುಂಪಾಯಿತಷ್ಟೆ, ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ-ವಚನಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ-ಅತ್ಯಂತ - ಸಾಮಾನ್ಯ, ಕೀಳು 

ಜಾತಿಯವನೂ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ, ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬಾಯಿ ತರಿಸಿ, 

ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದು ವಚನ ಚಳುವಳಿಯ ಸಾಧನೆ, 

(Ed) ಗ. 7, Sen: ‘Social contents of Indian Religious 

Reform Movements 

M. 5, A. Rao (56) : ‘Movements of tndia’ 

“ಭಾರತೀಯ ಮತ (ಧರ್ಮ) ಸುಭಾರಣಾತ್ಮಕ ಆಂದೋಲನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಅಂಶಗಳು'' (ಎಂಬ ಡಾ, ಸೆನ್ ಸಂಪಾದಿದ ಗ್ರಂಥ ಗಮನಾರ್ಹ), 
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ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ : ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ 

ಕೃತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೇಳಿಕೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಗ್ಭಾಹ್ಮವೆಂಬುದು ಸಂಶೋಧನೆಯ. 

ವಿಚಾರ. 

ಕಳೆದ ವರ್ಷವಷ್ಟೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈಜುವ ಕೊಳ ಬಡಾವಣೆಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ 

ಸ್ವಾಮಿಗೆಳವರ ಮಠ(ದೇವಸ್ಥಾನ)ದಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜವಂಠಾ 

ಧೀಶರು ಅನೇಕರಿಗೆ ಹರಿದಾಸದೀಕ್ಷೆ. ಅಂಕಿತ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡಿದರು. 

ಡಾ. ಜಿ. ವರದರಾಜಾರಾಯರೊಡನೆ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 

ನಮಿಸುತ್ತೇನೆ, 

ವರದರಾಜರಾಯರ ಅಭಿಮತ. 

ಸಮಗ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ : ಸಂಪುಟ-4 : ಭಾಗ-2 : ಪುಟ-507, 

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿ. ವಿ. ನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಅದೇ : ಫುಟ-914 ; ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಂದಾಸರ ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂಕುರಿಸಿ, 
ಬೆಳೆಯಿತೆಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ, 

ಅದೇ : ಪುಟ : 980-084, 

ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆವರೆಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಗುರುಗೋವಿಂದ ವಿಠಲ . 

ದಾಸರು (1982) ಮೈಸೂರು : ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ : ಶ್ರೀಯುತರು, ಹರಿದಾಸದೀಕ್ಷೆ 

ಪಡೆದದ್ದು ದೇವರಾಯನದುರ್ಗದ ಪರಮಪ್ಪಿಯ ಸುಬ್ಬರಾಯಡಾಸರಿಂದ. ಅನೇಕ 
ಗ್ರಂಥ : ರಚಿಸಿರುವ ಇವರ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ 'ಪರಮಪ್ಪಿಯ ಸುಬ್ಬರಾಯದಾಸರು' 

ಹರಿದಾಸ ಆಂಜೋಲನ . ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ಸೂಚನೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರು 

ಗೋವಿಂದ ವಿಠಲದಾಸರ ಬಗ್ಗೆಯೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ' 

ವಿವರಗಳಿಗೆ; ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಂ : ಡಾ. ಕೆ. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣರಾವ್ : (1950) : 

ಕಡೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುಟಗಳು : ಉಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ, ಮೈಸೂರು 'ಹಾಗೂ 

ಹನುಮಂತರಾವ್ ಗೋರಬಾಳರು. ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ : “ಪ್ರೀಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಶಿಷ್ಕ 

ಪೈಶಿಷ್ಠರ ಕೃತಿಗಳು"' ಪುಸ್ತಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ. 

ವಿವರಗಳಿಗೆ : ಶ್ರೀ ಬೇಲೂರು ಕೇಶವದಾಸರು : ಕರ್ನಾಟಕ ಭಕ್ಷೆವಿಜಯ : (1988) 

ಉಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ : ಮೈಸೂರು : ಅಲ್ಲದೆ ಇತ್ತೀಚನ ಹರಿದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ 
ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಡುವ ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆ ತಿರುಮಲೆ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ 

ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಅಪ್ಪಣಾಚಾರ್ಯರದು. 

ದಾಸರು ಬರೆದ 40 ಕೃತಿಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿವೆಯೆಂದು ಶ್ರೀ ಕೇಶವದಾಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, 

ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ (ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ ಮುಂದುವರಿದ ದೃ. ಷ್ಠಿಯಿಂದೆ 

ಪುಟ-565 ; ಶ್ರೀ ಕರ್ಣಾಟಕ ಭಕ್ತವಿಜಯ ; 1988, ಐದನೆ ಮುದ್ರಣ.) 
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ಇದನ್ನು ಶ್ರೀದಾಸರು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಟುಕ್ಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿಯ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದ 

ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದು, 

ಇವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಶ್ಚೀ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಗೋರಬಾಳರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ 

ಮೈಸೂರು ವಿ. ವಿ. ಓಎಯದವರು ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಮೂಲಕ 

ಪ್ರಕಟಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆಂದ?' ಶಿಳಿ 2 ಬಂದಿದೆ, 

ಹೆಳವನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನ ವಿಗ್ರಹ ಹೊರೆತು ಆಕ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರವಿದೆಂದು 

ಪರಂಪರಾನುಗತವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ, ವಿವರಗಳಿಗೆ ನೋಡಬಹುದು ; ಹೆಳವನ 

ಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮನ ಹಾಡುಗಳು : ಸಂ : ಕಾವ್ಯಪ್ರೇಮಿ : (ಧಾರವಾಡ). 

ಈಕೆಯ ಕಾಲ ಕ್ರಿ. ಶ. 1150 ಎಂದು ಕೆವಿಚರಿತಗಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ವಾಂಸರ 

ಅಭಿಮತದ ಪ್ರಕಾರ 1725-50 ಈಕೆಯ ಕಾಲದ ಹರಹು ಎನ್ನಬಹುದು. 

ಡಾ ; ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿಯವರು : 'ಕರ್ಣಾಟಕದ ಕವಯಿಶ್ರಿಯವರು' (1905) 

ಎಂಬ ಹೊತ್ತಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಹಿಳಾ ಕೃತಿಕಾರರನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಅದೇ : ` 

ಈಕೆ ತನ್ನ' ಎಳೆಯತನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪವಾಡಗೈದಳೆಂದೂ ಕಥೆಗಳಿವೆ. 
ವಿವರ : ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಭೀಮವ್ಚನ ಕೃತಿಗಳು : ಮೈಸೂರು ವಿ, ವಿ. ನಿಲಯ, 

(1985) ಪೀಠಿಕೆ... ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಭೀಮವ್ವನ ಹಾಡುಗಳು ; ಸಂ. ಕಾವ್ಯಪ್ರೇಮಿ 2 

ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕುಲಯ : ಧಾರವಾಡ, 

ವಿವರಗಳಿಗೆ ನೋಡಬಹುದಾದದ್ದು : ಕರ್ಣಾಟಕದ ಕವೆಯಿ.ಶ್ರಿಯರು. 

ಗಿರಿಬಾಲೆಯ ಕೃತಿಗಳೂ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿವೆ. 

ಪಾವಂಜೆಯವರ ಕೃತಿಗಳು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. 



ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಗಮ 

ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪ | 



ಕರ್ನಾಟಕ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಗಮ ಮತ್ತು ಸ್ಪರೂಪ 

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಘಟ್ಟಗಳೆನ್ನಿಸುವ "ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ 
ಹಾಗೂ''ಹ್ಚರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ” “ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಾರದೆಯ”' “ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳ'' ಹಾಗೆಂದೂ 

ಹೇಳಬಹುದು. ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ರಿ. ಶ. ಹನ್ನೆರಡನೆ ' ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಧಿಸಿ, 
ಬೆಳೆದಂ ಬೆಳಗಿದರೆ, ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೪ನೆ ಶತಮಾನದಿಂದ ಸಂವಕಾರಂ ೨೦೦ 

ವರ್ಷ ಬೆಳೆದು, ಅನಂತರ ಒಂದಂ ಶತಮಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಂಂಕಾಗಿ, ವಂತ್ರೆ ಹದಿನೇಳನೆ 

ಶತಮಾನದಿಂದ, ಹತ್ತೊಂಭತ್ತನೆ ಶತಕದ ಆರಂಭ ಘಟ್ಟದವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿ, ವ್ಯಾಪಿಸಿತಂ, ` 

ಇಂದೂ, ಹರಿದಾಸದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದವರಂ ನಮ್ಮ ಲ್ಲಿದಾರೆ. ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಂತ ನೀರಾಗದೆ, 
ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದೆ. : ಇಷ್ಟಾದರೂ, ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಂಟ್ಬ್ಬ, 
ಸ್ವರೂಪಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೆ ಆಗಿವೆ. ಧ್ಯೇಯ ಕೂಡ ಭಿನ್ನವೆ. ಮೊದಲಿನದರ 
ಚಳವಳಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಆದರೆ, ಎರಡನೆಯದರದ್ದು ಭಕ್ತಿಯ ಆಂದೋಲನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 

ಆಂದೋಲನ, ಎರಡೂ ಆಂದೋಲನಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಧ್ಯೇಯ ಸಮಾಜ ಹಿತ, ಹಾಗೂ 

ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪೃತಿಬಂಧಕಗಳ ವಿರಂದ್ಧ ಹೋರಾಟ. ಈ ಹೋರಾಟ ಹಿಂದಿ 

ನಿಂದಲೂ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅಂದೂ ನಡೆದು, ಇನ್ನೂ ವಂಂದಂವರೆಯಂತ್ರಿದೆ, ಆದರೆ, 

ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ, ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಎಸಗಿರಂವ ಉಪಕಾರ, 

ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ, ಈ ಎರಡೂ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಉಗವಂ, ವಂತ್ತು ಸ್ವರೂಪದೆಡೆ 

ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 

“ಕರ್ಣಾಟಕ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಗವಂದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ: 

ನಡೆದಿದೆ.” ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಪ್ರೊ. ಆರ್. ಎಸ್, ಪಂಚಮಂಖಿ, ಕಪಟರಾಳ ಕೃಷ್ಣ 

ರಾಯರು, ಡಾ. ಜಿ. ವರದರಾಜರಾಯರಂ, ಡಾ. ಕೆ. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣರಾಯರಂಥವರು 

ತವ್ಮೂ ಬೆಲೆಯಂಳ್ಳೆ. ಸಂಶೋಧನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆಡವಿದಾರೆ. ಹರಿದಾಸರ 

ಕೃತಿಗಳ ಬಿಡಿ ಅಧ್ಯಯಂನವೂ ನಡದಿದೆ.. ಆದರೂ, "“ಇದಮಿಂತ್ಯಂ'' ಎಂದಂ 'ಇನ್ನೂ 
ನಿರ್ಧರ ಸ್ವರೂಪ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಗವಂ, ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆಯೆ ಇಲ್ಲಿ' 
ಚರ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿ 
ಕೊಂಡಂತೆ, ಭಕ್ಷಿಸಾಹಿತ್ಯ, ವೈದಿಕಥಧರ್ನು, ಭಾಗವತಧರ್ಮ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ 

ತಿಳಿಯಲೆತ್ನಿಸಂವುದಂ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಪೋಷಕ ಸಾವಂಗ್ರಿಯೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, 

ಆನಂತರ, ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಂಟ್ಬು ಮುಂತಾದಂವುಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಬಹಂದಂ, 
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ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ:ರಿತಂ ಹಲವಾರು ವ್ಯಾ ಖ್ಯೆ ಗಳು “ರಸಾನುಭವದ? ವಾಗ್ರೂಪದ ಅಭಿ 

ವ್ಯಕ್ತಿ”, "'ರಸಾಸುಭವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ, “ಸಾಹಿತ್ಯ ಜನಜೀವನದ ಕನ್ನಡಿ”, 
*"ಗತಿಬಿಂಬ''* ಎಂದೆಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂರ್ತ 
ಸ್ವರೂಪ ಕೊಡುವ ಸಾಧನ ಭಾಸೆ. ಭಾಷೆ, ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ 

ಸಮೊಹ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ಸಾಧನ, ತಲೆಯಿಂದ ತಲೆಗ, ಬಾಯಿಯ ನಯಲಕ 

ಬೆಳೆದು ಬಂದ "'ನಂಡಂ ಸಾಹಿತ್ಮ,'” “ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ''ವನ್ನುತ್ತೇವೆ. . ಬರಹದಲ್ಲಿ 

' ದೊರೆವಂಥದ್ದೆ “ಗ್ರಂಥಸ್ಥ ಸಂಹಿತ್ಯ,”' ಹೆರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಜನಪದದಲ್ಲಿ ಫ್ಞನುರಣಿಸು 

ತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಂಥಸ್ಥ ಆದ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಗ್ರಂಥಸ್ಥ ಆದರೂ, ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿರಂವ ಓಜಸ್ಸು, 
ತತ್ವ, ಕಾವ್ಯಧರ್ಮ, ಕವಿತಾಗುಣಿ. ಗೇಯತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಳವಿಸಿದಂತೆಯೆ ಜನಪದ 

ಸೊಗಡೊ ಇದೆ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಇದೆ. ಜನಪದಸಾಹಿತ್ಯದಂತೆಯೆಂ ಹರಿದಾಸ 

' ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಶತವಕಾನಗಳಿಂದ ಮುಖೇನ ಬೆಳೆದಂ ಬಂದದ್ದೂ ಆಗಿದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯ! ರಿಗೆ 

ಅರ್ಥ ಸುಲಭ 'ಆಗಿಸಲಂ, ಜನಪದ ನಂಡಿವಂತ್ತು ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ "ದರ 

ದಾಸರಂ ಪ್ರಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕ ಕಾರಣವೂ ಉಂಟು. ಹಿರಿಯ ಯಹಿಗಳು. 

ದಾರ್ಶನಿಕರು, ವಂತಾಚಾರ್ಯರು, ಸಾಧುಸಂತರು, ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನೀಶಿ ಧರ್ಮ ತತ್ವ 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿ! ಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಅವರಗರ್ಥ ಆಗುವ "ನಾಡಿನನಂಡಿ'ಯಲ್ಲಿ 

ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ಸಮಾಜಹಿತ, ಸಂಧಾರಣೆ, ಒಳ್ಳಿತಿಗಾಗಿ ಶ್ರವಿಂಸಿದ ಸಂಘಟಿತ 

ಸನೆಂದಾಯಂ-ಹರಿದಾಸರದಂ. ಅಂತೆಯೆ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರಂ-ಮಶಾಧಿ 
ಪಶಿಗಳ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಗಹನ ಶತ್ವವಿದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲೂ' ಸರಳತೆಯೆ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ 
ಹಾಸಂ ಹೊಳ್ಕಾಗಿರಂಪುದನ್ನು ಕೃತಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ 
ಬಹುದು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ, “ಯಾವುದೇ ಜಿಳೆಯಂತ್ತಿರವ 
ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊ ಒಂದಂ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗ್ರಂಥಸ್ಥ ಆದ' ಸಾಹಿತ್ಯವು ತಲೆದೋರುತ್ತದೆ. 

ಮಖಂದೆ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ.” ಆಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉದಯಿಸಲು ಹಲವಾರು 

ಕಾರಣವೂ ಇರುತ್ತವೆ. '“ವಚನ-ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೆ ಇವೆ,''8 

1. ಪ್ರಗತಿಯ ಒಲವು ಸಾವರಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ. 

2 ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯಂದಾತರಾದ ರಸಿಕರು, ರಾಜರು. 

3, “ಎ. ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಗ್ರಂಥ ರಚನ ಜನದ ಘಾತಿಗೆ' ಗ್ರಂಥ 
k ರಚನೆಯ. ನಂಡಿಯಾಗಿಸಿ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡಲು -ಕಾ್ರ, 'ಕಾರಕವಾದ ಘಟನೆಗಳೂ 

ಆಂದೋಲನಗಳೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿ  ಶಲೆದೋರಂತ್ರದೆ. 
ಹಳೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯೊಡನೆ ತಾಕಲಾಡಿ ಮಿಂನಂಗುತ್ತದೆ. 

_. ಹೊಸೆ ತತ್ವ, ಧರ್ಮ ಇವುಗಳ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸವಾಹಕ ಆಗಿ ಜನ ಭಾಷೆ ತಲೆ 

ಯೆತ್ತಾಪುದಂ : ಜನಜೀವನದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ವಂತ್ತು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ . ಒಂದಂ 
ಸಾಧನ ಆಗಿ ಜನಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಣ್ಣೆರೆಯುತ್ತದೆ. 

ಹ 
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ಇದು ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಒಡವಂಡಿ ಬಂದು, ಬೆಳಗಿದ 

ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪ ಪದಗಳಿಗೂ ಹೊಂದಂವ ಮಾತಂ. ಜನಭಾಷೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪದವಿಗೆ 

ಏರುವಲ್ಲಿ ಜನ ಸಮುದಾಯ, ಕೇಳುಗರು ಅಂದರೆ, ಸಮಾಜ ಮಂಖ್ಯ, ಹರಿದಾಸ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಆಗಿ, ಪರಂಪರಾನುಗತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಈ. ಮೇಲ್ಕಂಡ ' ಕಾರಣಗಳಂ 

ಪ್ರಧಾನ ಆಗುತ್ತವೆ. ಒಂದಂ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಒಂದು ವಂತ ಧರ್ಮ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎತ್ತಿ 
ಹಿಡಿಯಲು, ಪ್ರಸರಿಸಲು ಒಡಮೂಡಿ ಬಂದದ್ದು ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾವರಾಜಿಕ 

ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ, ಸುಧಾರಣೆ, ಪ್ರಗತಿಯ ಒಲವು, ಜನಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ ಹರಿದಾಸ 

ಸಾಹಿತ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಹೌದು, ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಕವೂ ಹೌದ, 
ಇನ್ನು ಆತ್ರ 'ಯದಾತರಾದ ರಾಜರು-ಹರಿದಾಸ-ಸಾ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜಾಶ್ರಯ: ಪ ಸ್ರಿಧಾನವಾಗಿ 
ಅವಲಂಬನೆ ಆಗದಿದ್ದರೂ, ಇಂಬಾಯಿಂತೆಂ. ಪೋಷಕ ಆಯಿತಂ, ವಿಜಯನಗರದರಸರ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಪುಷ್ನ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ದಾಸ ಪರಂಪರೆ ವಂಂಂದಂವರೆಯಿಂತಂ. 

ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ , ಅಳಿವು, ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯನನ್ನು 

ಮಂಕಾಗಿಸಿದ್ದು ಒಂದಂ ಶತಕ ಮಾತ್ರ. (ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ 

ಬಿಜಾಪುರ ಬಳಿಯ ಡೆ: ದ ಬಂದ ವಂಹಿಪತಿರಾಯರು ಹರಿದಾಸರಾಗಿ ಅನೇಕ 
ಕೃತಿ ರಚಿಸಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.) ಆನಂತರ ಪುನಃ ವಂಂತ್ರಾಲಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ 

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾವಿಂಗಳವರ (೧೬ನೇ ಶತಮಾನದ ಮೊದಲು-ಉತ್ತರಾರ್ಧ) 
ಕುರಿತಾದ ಭಕ್ತಿಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಬಂದ ಹರಿದಾಸರನೇಕ, ಇದಂ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ 

ದಿ ತೀಯ ಘಟ್ಟಿ. .ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ವಂಖ್ಯ ವಾಗಿ 

ಭಕ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯ: ವೆಂದಂ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳು ವುದರಿಂದ, ಭಕ್ತಿಸಾಹಿತ್ಯ, ಭಕ್ತಿಪಂಥಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ̀ 

ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಂವುದಂ ಸೂಕ್ತವೆನಿಸಂತ್ತದೆ-ಅಬೇ ಮುಂದಂವರೆದು, ಕರ್ಣಾಟಕದ ಹರಿದಾಸ 

ಪಂಥದ ಉಗವಂಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆಗುವುದನ್ನು ವಂನಗಾಣಬಹಂದಂ, 

, ಭಕ್ಕಿಸೆಂಥ-ಅನುಭಾನಣೆಂಥಗಳು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನಂ ಸಂಖವಾಗಿರಬೇಕಂ, ಸಂಖಕ್ಕಾಗಿ ದಂಡಿಯಬೇಕೆಂ ಎಂಬ ಆಸೆ 

ಯಿದ್ದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬದಂಕಂವುದೆ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ, ಎಂಬಂವುದಂ ಸುವಿದಿತ. ಈ ಸಂಖ 
ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭೂವಿಂಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ತನಕ ಸಂಖ, ನೆಮ್ಮಾದಿ 

ಯಿಂದಿರಂವಂಥದಂ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿನದಲ್ಲದೆ, ಇನ್ನೂ ವಂಂದುವರಿದದ್ದೂ ಎನ್ನ- 
ಲಾಗುವ, ಸಂಪಾದಿಸಲು ಕಷ್ಟ ಆಗಂವ ರೀತಿಯದಾದ ಸಂಖ. - ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ 
ತೃಪ್ತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಅನುಭವಯಂತ ಮಾತ್ರ, ಹೀಗೆಂದಂ ಹೇಳಂವಂಥದಲ್ಲ, . ಮಾತು 

ಆಲ್ಲಿ ಮೂಕ ಆಗಂತ್ತದೆ. ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಸುಖ, ಅದನ್ನು ಆಲೌಕಿಕ ಸಂಖ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ 

ಅಥವಾ ಪರಮಾರ್ಥ ಸುಖನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯಂದಕ್ಕೂ, ಎರಡನೆಯ ಸಂಖದ 

ರೀತಿಗೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅಲ್ಲದೆ ಪರಸ್ಸರೆ ಹೊಂದಂವಂಥದ್ದೂ ಅಲ್ಲ, 
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ಕಾಣದ ಆದರೆ ಇರುವನೆನ್ನುವ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ, ಸರ್ವಶಕ್ತ, ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾವಿಂಯೆನ್ನುವ 

ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತೈರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಂ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನೆ ಅರ್ಷಿಸಿಕೊಂಬಂವ 

ಪರಿಯವರು, ಲೌಕಿಕ ಅಥವಾ ಇಹದ ಸುಖವನ್ನು “ಕ್ಷಣಿಕ”, ""ನೀರಮೇಲಣ ಗುಳ್ಳೆ'', 

“ಭ್ರಾಂತಿ” ಎಂದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮಂಂದೆ ಬಂದಂ, ನಿತ್ಯ 
ಶಾಶ್ವತವೆನಿಸುವ ಭಗವತ್ಸುಖ ಐಪಡೆಯಲಂ ಕಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆದೇ ಪರವಂ 

ಧ್ಯೇಯ ಹಾಗೂ ಚರಮಲಕ್ಷ್ಯ. ಇಂಥ ಅನುಭಾವಿಗಳಾಗುವ ಮೊದಲು (ಹರಿದಾಸ 

ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ““ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಹಾನಿ'') ಸಾಧಕರಾಗಿ, ಸಾಧನೆಯ ವೆಂಟ್ಕಲೇರ 

ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರನ್ನು ಜ್ಞಾನದ 'ಆರಿವಿನ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು ಹೊಂದಲು, 

ಹಂಬಲಿಸಿ, ಹಲಂಬುತ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವಂಖ್ಯ ಸಾಧಕ ಅಂಶವೆ ಭಕ್ತಿ, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು 
ಓಡಮೂಡಿಸಂವ, ಪ್ರೇರಿಸಂವ, ಕುರಿತ: ಹೇಳಿರಂವ ಮಾತು, ಗ್ರಂಥ, ಷದ, ವಚನ, 
ಕೀರ್ತನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಭಕ್ತಿಸಾಹಿತ್ಯ, ಅನುಭಾವಸಾಹಿಶ್ಯ ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪ 

ಡುವುದಂಂಟಂ, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸುವುದಂ 'ತರ್ಕದಿಂದ ದೇವರನ್ನೂ 

-ಪಡೆಯಲಾಗದಂ' ಎಂದಿದ್ದರೂ, ಭಕ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ನಿರೂಪಣೆ, . ವಿವಿಧ ದರ್ಶನ ಕಂರಿತಂ 

ತಿಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವೆಂದೆನಿಸುತ್ತೆದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ವೇದೋಪನಿಷತ್ತೂ 

ಗಳ ಕಾಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೂ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಾಧಕ ಅಂಶವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಭಾರತ ದೇಶ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಚೀನ ಆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಾಗರಿಕತೆಯ ನೆಲೆಯಂಳ್ಳೆ ಭೂವಿಂ. 

ಇದು ತಪೋಭೂಮಿಯಾದಂತೆಯೆ, ಕರ್ಮಭೂವಿಂಯೂ ಕೂಡ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹಾಗೂ 

ಇತಿಹಾಸ-ಪ್ರಾಕ್ರನಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಶೋಧಕರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವ 
ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ, ಮೊದಲ ಕಂರುಹುಗಳು ಕಂಡಿರುವುದು ಪೌರ್ವಾತ್ಯ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಇದಂ 
ಉತ್ಕೃನನ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದಂಬಂದಿರಂವ ಅಂಶವೇ ಆಗಿದೆ (ಸಿಂಧೂ 

ನದಿ, ಮೆಂಹೆಂಜೊದಾರೊ-ಜಂದ್ಹವಳ್ಳಿ ಭೂಶೋಧ) ಇದಂ ಆಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ದೇವಶಾರಾಧಕರ 

ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಆಗಲಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದ್ದ ದೇವಾಲಯಗಳ ಅವಶೇಷಗಳೂ 
ದೊರಕಿವೆ (ಕ್ರಿ, ಪೂ. ೩೦೦೦), ಇದಲ್ಲದೆ, ಉತ್ಸೃನನದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರುವ ಕೆಲವು 

ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕ ಅವಶೇಷಗಳು, ' (ಪ್ರಾಗ್ದ್ರಾವಿಡದ P:oto-Dravidian -೬೦೦೦ 

ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ) ಇದ್ದ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಅನೇಕ ದೇವತಾರಾಧಕರಾಗಿದ್ದರೆಂಬಂದರ 

ಕುರಂಹನ್ನೂ ಗಂರುತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆಗ್ಗೆ ಸಿಂಹಳ, ವಂಲಯಾ, ಪೊರ್ವಇಂಡೀಸ್ 

ದ್ವೀಪಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಿ ರಬೇಕೆಂಬುದೂ ಇತಿಹಾಸತಜ್ಞರ ಅಭಿಮತ. ದ್ರಾವಿಡದೇವತೆ 

ಯಾದ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಆಗಲೇ ನಡೆಯುಂತ್ರ್ತಿದ್ದಿ ರಬೇಕು. 

ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಂಪರೆಯ ಹರಹು, ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕೆಯುಗದಿಂದಲೆ ಆರಂಭ 

ಗೊಂಡಿದೆ. ಅನಂತರ . ಬಂದ ದ್ರಾವಿಡ (%ಂಧೂ) ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವೈದಿಕೆಯಂಗ 
(ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳ ಯುಗ), 'ತತ್ವ ಕೈಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಉದಯ (ಕ್ರಿ. ಪೂ. ೧೦೦), ಪುರಾಣಯಂಗ 

(ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೨೦೦-೫೦೦) ಅದಾದ ನಂತರ ಹೊರಗಿನಿಂದ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದ ಮಂಸಲ್ಮಾನರ 
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ದಂಡಯಾತ್ರೆ (ಕ್ರಿ. ಶೆ ೬೨೪-೧೨೭೬) (Renaissance Period) ಸಂಧಾರಣೆ- 

ಧಾರ್ಮಿಕ, ವಂತೀಯ ಸಾಮಾಜಕ, ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೩-೧೯ನೇ ಶತಕ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ 
ಪರಂಪರೆಯ ಎಳೆ ಕುಡು ಬಂದಿದ್ದರೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆವುದೆಂದರೆ, 

ವೇದಗಳ ಮೂಲಕ ದೊರೆವ ಎಳೆಗಳಲ್ಲಿ "ವೇದ, ಎಂದರೆ ಜ್ಞ್ಯಾನ ಸವೂಹ, ಅರಿವಿನಾಗರ 

ಎಂದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ.” ವೇದಗಳಿಂದಲೆ (ವೈದಿಕಯುಗ) ಖುಕ, ಯಜಂ, ಸಾಮ, ಅಥರ್ವ 

ಈ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು-ಇದರಲ್ಲಿನ ಮಂತ್ರ, ಸಂಹಿತೆ (5810118) ವಂತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ 

ಗಳೆಂಬ ಎರಡು ಭಾಗ, ವೇದಗಳ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಕಂಠಿತಂ ವಿದ್ವಾಂಸರಂ, ಉಪನಿಷತ್ತು 

ಪ್ರಾಚೀನವೆಂದಾಗ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವೇದಗಳು ಬಂದಂವೆನ್ನಬಹಂದೆಂದಿದ್ದಾರೆ, 

” “ಮೇದಯಂಗದಲ್ಲಿದ್ದ ವಂತ ಧರ್ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾವ್ಯದ್ ನೂರನೆ 
ಒಂದು ಭಾಗ ಈಗ ನಮಗೆ ಉಳಿದಿದೆ ಎನ್ನಲು ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ.” ಆದರೂ 

ಇವುಗಳ ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆರುಧಕನಾಗಿದ್ದನೆಂಬಂದಂ 
ತಿಳಿಯ ಬರುವ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಶ. ವೇದಗಳನ್ನು ""ಅಪೌರಂಷೇಯಾ''ಗಳೆಂದಂ 
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕರೆಯಂತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಜನೆ, ವಂದನ 
ಪ್ರಸಾದ ಮುಂತಾದ ಭಕ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಅನೇಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿವೆ. *ಶ್ರದ್ಧಾ 
ಸೂಕ್ತಿ" ವೆಂಬ ವೇದಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರಂವ ಸಾಲು ಹೀಗಿದೆ. "“ಪ್ಲದ್ಧಾಂ ದೇವಾ 

ಯಜಮಾನಾ ವಾಯಂ ಗೋಪಾ ಉಪಾಸಶೇ'' (ಯಂ. ೧೫) ಭವೇ ರಥಸ್ಯ ನೃಷಮೆ : 

(ಯಗ್ವೇದ ೧೦), ಮಹತ್ತೇ ವಿಷ್ಣೋ ಸಂವಂತಿಂ ಭಜಾವಂಹೇ (ಅದೇ), ಶ್ರದ್ಧಸ್ಮೈ 

ದತ್ತೋ ಸಜನಾ ಸ ಇಂದ್ರಃ (ಅದೇ ೩ ಭಾಗ), ಶ್ರದ್ಧಾ ತೇ ಮಘವಾನ್ (ಸಾವಂವೇದ) 

ಎಂಬ ಮಾತು ಸಾಧಂವಲ್ಲವೆಂದನ್ನಿಸಂತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿ, ಒಂದಂ ವಂಹೋನ್ನತ ಚೇತನದ 

ಇರವನ್ನು ಸೇರಂತ್ರವೆ, ಆ ಚೇತನವಿರದಿದ್ದರೆ ಭಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೇವಂ, ಭಕ್ತಿಯ 

ಒಂದು ಔನ್ನತ್ಯದ ಅವಸ್ಥೆ, ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ, ವರುಣ, ಇಂದ್ರ, ರಂದ್ರ 

ಇತ್ಯಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ಸ್ತುತಿ ಇದ್ದರೂ, ಅವರು ಅನಂತರ ಬರೆಬರುತ್ತ ಅಪ್ಪಧಾನ 

ದೇವತೆಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಂ, ವಂನಂಷ್ಯನಂ ತನ್ನ ಬದಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವೆನಿಸಂವ 
ನೀರಂ, ಬೆಂಕಿ, ಗಾಳಿ, ಆಕಾಶ, ಮಂಂತಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮೂರ್ತ 
ಸ್ವರೂಪವಿತ್ತಾ ಆರಾಧಿಸಿದ. ಅವರೇ ವರಣ, ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ಸೂರ್ಯ, ಉಷಸ್ಸು,' 
ಆಕಾಶ, ಹೀಗೆ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಂಖ್ಯ ಇಂದ್ರ ಮತ್ತೂ ವರಂಣರಿಗೇ,,, ಇಂದ್ರ 

ಪ್ರಿಯದೈವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾಹಿತ ರಕ್ಷಕ? ವರುಣ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ದೇವತೆಯೆಂದೇ 

ತಿಳಿದಿದ್ದ ಮನಂಷ್ಯ ಅವನ ಒಲವರಕ್ಕಾಗಿ ಅನವರತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ 

ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ""ವರಂಣ, ಮಳೆಯ ದೇವತೆ", ವರಂಣನಾರಾಧನೆ 

& 



12 ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ : ಒಂದು ಅಧ್ಯಯ: 

ಆರ್ಯರ ಕಾಲದಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು, ವಂದೆ ಬರಬರಂತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಧಾ; 

ಆಗದಿದ್ದರೊ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಆತ ಚಿರವಾಗಿ ಉಳಿದ, ಜನಪದ ಕವಿಗಳೂ ಹಾಡು 
ತನಕ. ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಂದ್ರ-ಎರುಣರಿಗೆ-ಆದರಲ್ಲೂ ಇಂದ್ರನಿಗೆ 

ಪೂಜ್ಯತೆ, "'ಏಕಂಸದ್ವಿಪ್ಲಾ ಬಹೇಧಾವದನ್ಲೀ'' ಎಂದು ಖೊಗ್ಗೇದ ಇದನ್ನು 

ಸಾರುತ್ತದೆ. ವೇದ ಮಂತ್ರ ದೃಷ್ಟಾರರು ಇಂದ್ರನನ್ನು ಶನ್ನ ಲೋಕದ ಜನರನ್ನು 

ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ಬೇಡುತ್ತ, "'ಶಕ್ತಿವಂತನಾದ ವರಂಣ, ಎ ಧಗ 
ಕ್ಷವಿಂಸ''ಲೆಂದಂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.10 

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ವೇದಾಂತ ದರ್ಶನಗಳಂ, ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ರಚನೆಯ ಕಾಲ, 

ವಿಶಾಲ, ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳವರೆಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಿರಿದಾಗಿ ಹೇಳಂವುದು ಕಷ್ಟವೆ. 

ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರೆ ಖಚಿತ: ಅನಂತರ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ವೇದಾಂತ ತತ್ವ ಶಾಖೆಗಳೂ 

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನ ವಲಂಬಿಸಿಯೇ ಬಂದಿವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಬೋಧಿಸಂವುದು ""ಏಕಬ್ರಹ್ಮ'' 
ಅವನೇ "ಚಿತ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವವನಂ. ಅವನಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಡಕವಾಗಿ, 

" ಅವನಿಂದಲೆ ದರ್ಶನಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಚರಾಚರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನೆ ಆಕರ. 

ಅವುಗಳಿರಂವುದು.. *'ಪ್ರಜ್ಞಾನ''ದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಜ್ಞಾನವೇ ಪ್ರಪಂಚ ಪಾಲಕ-ಆದೇ 
“ಬ್ರಹ್ಮ'', ಭಾರತೀಯಂ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ-ಆತ್ಮಬ್ರಹ್ಮ (ಐತರೇಯಂ-3.3) 

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೆಂಲ್ಲರ್ ಅವೆರಂ "ಬ್ರಹ್ಮನ್' ಎಂದರೆ ಇಡೀ ಪೃಶೃತಿಯೆ : ಸ್ವೈಯಂಭಂವಾಗಿ 

ಒಡೆದು ಮೂಡಿದ್ದು ವಿಶ್ವದ ಮೂಲಾಧಾರ ಎಂಬ ವ್ಯತ್ತತ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. 

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ದುಷ್ಪಾರರಂ, ಈ ಬದುಕುಟಏಕಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಂಂದೇನು 

ಎಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕೊಂಡಂ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೌಕಿಕ ಮಾರಿದ 
ಅಲೌಕಿಕವನ್ನು ಕಂರಿತಂ ಚರ್ಚಿಸಿರಂವುದೇ ಉಪನಿಷದ್ ದರ್ಶಗಳೆನ್ನ ಬಹಂದು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 

ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲಿದೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಅನೇಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ 

ಹೊರಬಂದಿವೆ. 
ಉಪನಿಷತ್ತು ಪ್ರಮಂಖವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ದೆ ಆತ್ಮನ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆ, ಆತ್ಮ 

ತಿಳಿಯಲಾಗದರೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಗೋಚರ, ವಂನಸ್ಸಿಗೆ ನಿಲುಕದವನೆಂದೆನ್ನುತ್ತ, ಜಗತ್ತಿನ 

ನದ ಪಾಪ. 
ಜರ ಕಲಳ [4 ಇ 

ತ್ರೈ, 
ಇಡೀ ಬಾಹ್ಮಶಕ್ತಿ '"ಬ್ರಹ್ಮ''ನೆಂದರೆ, ಆತ್ಮ ಅದರ ಬಳಗಿನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚೇತನವೆನ್ನಿಸಿ- 
ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ವಂನುಷ್ಯನ ಶರೀನ-ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧದಂತೆಯೆ, ವೇದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 

ಆತ್ಮ-ಬ್ರಹ್ಮರ ಸಂಬಂಧವೊಂದಿದೆ, ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಸಮಿಾಕರಣ- 

“ತತ್ತ್ತೈಮಸಿ'', ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ವೇದಾಂತ ಶತೃಶಾಖೆಗಳಂ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ, ಚರ್ಚಿಸಿವೆ. 

ತತ್ತ್ತವಂಸಿಯೆ ಅದ್ವೈತದ ಬುನಾದಿ, ಉಪನಿಷತ್ ದೃಷ್ಟಾರರಂ ಬ್ರಹ್ಮನಂಪಾಸನೆಯೆ, 
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದರಂ. ಇದೇ ಮಂದೆ ಅನಂಭಾವ. 

ಪಂಥಕ್ಕೆ ಹಾದಿ ತೋರಿಕೊಟ್ಟಿ ತು. ` 
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ಉಪನಿಷತ್ತಾಗಳು, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದುರ್ಗಮ ಮೆಟ್ಟಲಾದರೂ ಅದಂ "ನಿಶಿತ 

ಖಡ್ಗದ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂತೆ "'ಕ್ಷಂರಸ್ಕ ಧಾರಾ ನಿಶಿತಾ ದುರತ್ಯಯ ಪಥಃ ಶತ್ವ ವಯೋ 

ವದಂತಿ", ಇದರ ಹಾಗೆಯೆ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ತನ್ನ ಪ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ 

ಪರಮಾತ್ಮನ ಇರವನ್ನೂ, ಭಕ್ತಿಯ ಸೆಳಿತವನ್ನೂ ಕುರಿತಂ ಚಿಂತಿಸಿದೆ : 
“ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಂದಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಯಿಂಚೆ ಜಗತ್ಕಾಂ ಜಗತ್ ॥ ತೇನತ್ಯಕ್ತೀನ 

ಭುಂಜೀಥಾಃ ಮಾಗೃಧಃ ಕಸ್ಕಸ್ಸಿ ಿದ್ಧನವರ್'' ಬ (-ಪರಧನಕ್ಕೆ ದುರಾಸೆಪಡದಿರು ಎಂದೂ 

ನೋಧಿಸಿದೆ). 

ಆಗಲೇ ಶಿವನ ಉಪಾಸನೆ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಭುತ್ವವಾಗಿತ್ತೂ.2 ಶ್ವೇತಾಶ್ವ 
ತರೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಉಲ್ಲೇಖಗೊಂಡಿರಂವ *``ಏಕದೇವೋಪಾಸನ”” ಶಿವನ 

ಉಪಾಸನೆಯೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಪರಶತ್ವ-ಪರವಸ್ತು ಚಿಂತನೆಗೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ, ಅದೇ 

ಸವಂಯದಲ್ಲಿ ಶಿಷನಂತೆಯೆ ನಿಷ್ಠುವೂ' ಪ್ರಾವಂಖ್ಯ ಪಡೆದನು. ಇಂದ್ರ-ವಿಷ್ಣಾ। ವಿಗೆ 

ಪರವಂಸ್ನೆ ಹ. ೩ *'ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಸ್ಕಾ ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿ ದೆ.” ವಿಷ್ಣುವಿನ 

ಪಾರಮ್ಯ ಅನಂತರ ಮಂಂದಾವರಿದಿದೆ. ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ "ಅವನ “ಆಮೆ ಸ 

"ಹಂದಿ" ಅವತಾರ, ಮಾನವಕೋಟಿಯ ಉದ್ದಾರಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರುವ 

ಪ ಬಂದಿದೆ. ವಿಷ್ಣು ಅವತಾರ ರೂಪಿ. ಅವತಾುರವೆಂದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು 

ಬರಂವುದಂ. ಇದನ್ನೆ ಗೀತೆ, "ಯದಾಯದಾಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ” 

ಎಂದಿರಂಪುದಂ, 

ವಿಷ್ಣುವಿನ ಉನ್ನಶಿ ಅನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿ, ನಾರಾಯಣನ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂತೆನ್ನಲಂ 
ಆಧಾರಗಳಿವೆ -ನಾರಾಯಣನೆಂದರೆ “ಆದಿಪರುಪ- ಸದಸವೇಶಜ' ಬ ಎಂದೂ ತೈತ್ತಿ 

ರೀಯದ ಪ್ರಕಾರ, ""ಯೋಯ ಮಂತರೊ*ಯವಮಯತಿ”, “ದೈ ಸ್ನೇವಿದ್ಯೇ ವೇದಿತವ್ಯೇ 

ಪರಾಚೈನಾ ಪರಾಚ'', ಹಾಗೂ ಗೀತೆ ಶಿಳಿಸಂವ, ವೇದೈಶ್ವ . ಸರ್ವೈರಹ ಮೇವ 

ವೇದ್ಯಃ",:* ವಂಹಾಭಾರತದ "'ಸರ್ವೋತ್ಯರ್ಜೀೇ ದೇವ ದೇವಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋರ್ಮಹಾ 

ತಾತ್ಸರ್ಯಂ ಪರವಂಂ ಭಾರತಸ್ಯ'' ಎಂಬ ಮಾತು, ಆಲ್ಲೇ ಬರಂವ "'ಆಲೋಢ್ಯಾ ಸರ್ವ 
ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ವಿಚಾರ್ಯ ಚ ಪುನಃ ಪುನಃ ಇದವೇಕಂ ಸುನಿಷ್ಟನ್ನಂ ಧ್ಯೇಯೋ ನಾರಾಯಣಃ 

ಸದಾ'' ಎಂಬಲ್ಲೆಲ್ಲ "ಜ್ಜ ಪಾರವ್ಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ವಿಷ್ಣು ವಿನ ಸರ್ವೋತೃಷ್ಟತೆ, 
ಭಕ್ತಿಯ ಸೆಲೆ ಕಂಣಬರಂತ್ರ, ದೆ, 

ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪಾಣಿನಿ, (ಕ್ರಿ. ಪೂ. ೫-೬ನೆ, ಶ) ಮುಂತಾದವರ : ಸೂಶ್ರ 

ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಂವಂಥದಂ. ""ವಾಸಂ ದೇವಾಭ್ಯ್ಕಾಂ ಅಜೂನಾಭ್ಯಾಂ ವುನ್'' ಎಂಬಲ್ಲಿ 

ಕೃಷ್ಣನನ್ನು (ಯಂದಂಕಂಲ) ವಿಷ್ಣು, ವಿನ ಅವತಾರವಂದೆ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಅವನ 

ಅತ್ಯುನ್ನತ ದೈವನೆಂದಂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿಯಂತ್ತದೆ. ಕಂಸ 

ವಿರೋಧಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ವಾಸುದೇವನೆಂದೆ ಸಂಬೋಧಿಸಿದ್ದಾನೆ ಪತಂಜಲಿ, ಯಚ್ಚ 

ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ದೃಶ್ಯತೇಶ್ರೂಯಶೇ$ ಪಿವಾಃ ಆಂತರ್ಭಹಿಶ್ಚ ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ 
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ನಾರಾಯಣಸ್ಥಿ ತಃ '"ಸಬ್ಬಹ್ಮ ಸಶಿವಃ ಸಹರಿಃ ಸೇಂದ್ರಃ ಪರವಂಸ್ಟರಾಟ್ ವಾಸಂದೇವಃ 

`ಸರ್ವವಿಂಶಿ, ಎಂಬುವಲ್ಲಿ 'ಏಕೋವೈ ನಾರಾಯಣೋ ಹರೀ” ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ 
ನಾರಾಯಣೋಪನಿಷದ್ದಾಕೃ, ವಿಷ್ಣುನಿನಂಪಾಸನೆಯು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ಧೂದನ್ನು 

ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಂತ್ತದೆ. ವಾಸಂದೇವನೆ ನಾರಯಣ್ಣ ಅವನೆ ಶಿವ, ಹರಿ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಇಂದ್ರ 
ಎಲ್ಲವೂ ತೈಶ್ತೀರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ '`ನಾರರಾಯಣಾಯವಿಧದ್ದಹೇ ವಾಸಂದೇವಾಯ 

ಧೀಮಹಿ ಶಂನೋ ವಿಷ್ಣಾಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್'' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು, ನಂರಾಯಣ 
ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬನೆ ವಾಸುದೇಎನೆಂದಂ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲ ವಿಷಣ್ಣ ಭಕ್ತಿಯೆಡೆಗೆ 

ನಮ್ಮನ್ನೊಯ್ಯುತ್ತದೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆರುಣಪ್ಪಶ್ನದಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಕರೆ ವಂಂತಾದ 
ಖಯಷಿಗಳಂ, ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದುದಾದರೂ ಏನಂ? ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ : 

ಹರಿಃ ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಜಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ। ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯ 

ಚಿತ್ರಾ | ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಸರ್ರಷ್ಟು ವಾಗ್ ಂಸಸ್ತನೂಭಿಃ 1 ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ: 

ಯದಾಯುಃ... ... ಹಿಂ ಶಾಂಶಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಸದಾ ಮಂಗಳ ವಾಕ್ಯ 

ಅಲಿಸೋಣ. ಉತ್ತಮವಾದ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ದೃಢಕಾಯರಾಗಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು (ದೇವತೆ 

" ಗಳನ್ನು) ಪ್ರಶಂಸಿಸೋಣ, ನಮ್ಮ ಇಹದ ಬದುಕು ದೇವಗಳ, ದೈವ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ 

ವಾಗಲಿ'' ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಹಿತ ಬಯಸಂದ ಕಳಕಳಿ ಇಲ್ಲಿದೆ *'ಮಧುವಾತಾಯತಾಯತೇ, 
ಮಧ ಂಕ್ಷರಂತಿ ಸಿಂಧವಃ'' ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನೇ ವಂಧಂವಿನಂತಿರಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ 
ಇದೆ: ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ದ್ರಷ್ಟಾರರು, ಖುಷಿಗಳಂ ವಿಷ್ಣಾವನ್ನು ಶಂಸನೀಯ ದೇವತೆ 
ಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ 'ಭಕ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯವೆ' ಆಗಿದೆ. 

ಇಷ್ಟು ತಿಳಿಸಂವಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಎಂದರೇನಂ? ಎಂಬ ಪಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೆ 
ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿಗೆ ಯಷಗಳಿಂದ, ದಾರ್ಶನಿಕರಿಂದ ಹಿಡಿದಂ ಇಂದಿನ ಸಾಧಕರ 

ತನಕ ಅನೇಕ ' ವಿವರಣೆ ಬಂದಿವೆ. ಜೀವನದ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಠಿಳಿದವರಂ 

ಹೇಳಿರುವ ಸಾಧನ ಮೂರು. ಕರ್ಮ, ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಭಕ್ಷಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. 
ಹಿರಿಯರಂ, "ಏನಯ್ಯ, ಗುರುಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯ ಭಕ್ಷಿ ಆಂಬೋದೆ 

ಇಲ್ಲವಲ್ಲ 'ಈಗಿನವರಿಗೆ'' ಎಂದು ಕಿರಿಯರನೇಕರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದುಂಟು. 
ಹಾಗಾದರೆ, ಭಯ, ಹೆದರಿಕೆ (1681) ಯಿರದ ಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿತೆ ? ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿವಿಧ 
ಲೀಲಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ (ಉದಾ : ಪ್ರವಾಹ, ಕ್ಷಾವಂ, ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು, ರೋಗರುಜಿನ) 

ಹೆದರಿ ವಂನುಷ್ಯ' ಶಾನಂ ಕಾಣದ, ಕಾಣರಿಯದ, ಕೇಳದ, ಯಾವುದೊ ಒಂದಂ 

ಅಲೌಕಿಕ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಶರಣಂ ಹೋಗಂವ, ತಲೆವಾಗುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಹಜ 

ವಾಗಿಯೆಂ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಭಕ್ತಿಯ ಹಳವೆಂಯನ್ನೂ ಇದಂ ಸಾರಂತ್ರದೆ. 
ಸಂಮಾರು ೫೦೦೦ ವರ್ಷದ ' ಹಿಂದೆಯೆ ದೇವ ವಂಂದಿರಗಳು ರಚಿತವಾದವೆಂದು 
ಆಧುನಿಕ ಸಂಶೋಧಕೆರಂ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವೇೋಜರಾಯಂನ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದೇವರ (ಹನುಮಂತನ) ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಿದ್ದಂತೆ ತಿಳಿಯಬರಂತ್ನದೆ 
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ಮಹಾಭಾರತದ ಅಭಿವಂನ್ಯುವಿನ ಮೊಮ್ಮಗನೇ ಜನೆಮೇಜಯ. ಎಂದರೆ ಸುವಣರಂ 

೧೦,೦೦೦ ವರ್ಷವೆಂದಾಯಿತು. ಅಪೌರುಷೇಯ, ಅನಾದಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ 

ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೆ ಭಕ್ತಿ. ಶ್ರದ್ಧೆ, ಇವುಗಳ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ» ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿ 

ಅನಾದಿ ಎಂದಂ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

“ಭಕ್ತಿ” ಎಂಬುದು "ಭರ್ಜ' ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ನಿಷ್ಟನ್ನವಾಗಿದೆ. ""ಭಜ್'” 

ಎಂದರೆ ಆಶ್ರಯಿಸಂ, ಪೂಜಿಸು ಎಂದರ್ಥ, ಭಕ್ತಿಯ ಶಿರುಳೇ ಆಶ್ರಯ, ಪೂಜೆ, 

ಸೇವೆ, ವಂದನೆ, ಇತ್ಯಾದಿ, ಇದನ್ನೇ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ 

ಶ್ರೀ ರಾಮಾನಂಜರಂ 'ಭಗವತ್ಕೈಂಕರ್ಯ' ಬಂದಿದಾರೆ. "ಕಿಂಕರ" (ಭೃತ್ಯ) ನೆಸಗಂವುದೇ 

*ಕೈಂಕರ್ಯ' (ಸೇವೆ). ರಾಮಾನುಜರ ಪ್ರಕಾರ ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿಯೊಡಗೂಡಿರಬೇಕು. 

ಭಗವಂತನನ್ನು "ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನ” ನೆನ್ನು ವುದಿದೆ, ಭಕ್ತಿ-ಭಂಕ್ತಿಗೆ ಅನ್ನವಂದೂ ಅರ್ಥ. 
ದೇವರನ್ನು ಸಂಶೋಷಗೊಳಿಸಲಂ, ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲು ಬೇಕಾದ ನಿವೇದನ ರೂಪವಾದ 

ಅನ್ನ'ವೆ ಭಕ್ತಿ, ನಿಷ್ಕುಮ ಭಕ್ತಿ, 
ನಾರದ ಭಕ್ಷಿಸೂತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಕ್ತಿ ಎಂದರೆ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪರಮಪ್ರೇಮು 

ವಿರಿಸುವಿಕೆ.. ಅದಂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆದಂದು ಹಾಗೂ ಅಮ್ಳೃತದಂತೆ ರಂಚಿಕರ, ಆನಂದ 

. ದಾಯಕ ಅದದ್ದಾ.39 ಭಕ್ತನಾದವನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೂ ಭಗವಂತನಿಗೇ 

ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು, ಅವನನ್ನು ಮರೆಯುಂವುದೆಂದರೆ (ವಿಸ್ಮೃತಿ) ದುಃಖವನ್ನಾಹ್ವಾನಿಸಿ 
ದಂತೆ, ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಾರದರು... ಭಕ್ತಿಯು ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಉದ್ದೀಪನಗೊಳ್ಳುವುದು, 

ಅವನಂ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ, ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿ ಕೊರೆದು, ಅನವರತ ಭಗವದ್ಭ್ಯಾನ 

ಪರನಾದಾಗ ಹಾಗೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕುರಿತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಮಂತ್ರ, ತಲ್ಲೀನತೆಯಿಂದ 
ಹಾಡುವುದರಿಂದ, "ಅದು ಅನಿರ್ವಚನೀಯಂ' (ಸೂತ್ರ ೩೫-೩೭) ಮೂಕ ಸಿಹಿಯನ್ನು 

ಆಸ್ವಾದಿಸಿದಂತೆ, ಆ ಅನುಭವ ಬಣ್ಣಿಸಲಸಾಧ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆನವರತ 

ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಭಾವ, ಅವನನ್ನು ತಿಳಿಯಲು. ಸೂಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿಸಿಕೊಳ ಸಲು 

ಸಾಧನವೆಂದೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಹಾಗೂ ಭಗವಂತ ಪರಸ್ಪರ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಹಂತ: ದೇವರಾಶೀರ್ವಾದ, ಭಕ್ತನಭಕ್ತಿ, ಆಂಗ್ಲ ನಾಟಕಕಾರ, ಕವಿ ಷೇಕ್ಸ್- 
ಫಿಯರ್ ಒಂದೆಡೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ''ಈ ಆಕರ್ಷಣೆ, ಸೆಳೆತವಿರದಿದ್ದರೆ ದಿವ್ಯ ಚೇತನದ 

ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುವದಸಂಭವ'' ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗ ಸುಲಭ ಅದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ 
ಕರ್ಮಗಳ ಆಚರಣೆ, ಇದಂ ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಕಂಲಶೇಖರ 

ಆಳ್ವಾರ್ ಎಂಬ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತರಂ,3೭ '"ನಾನಂ ನಿನ್ನನ್ನೇನೂ ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ 
ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಭಕ್ತಿ ಹೊರತು''* ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತೂರೆ, ಭಕ್ತಿಗೆ 

ಜ್ಞಾ ನಸಾಧಕ ಅಂಶ ಆಗುತ್ತದೆ, ಪೋಷಕವೂ ಆಗುತ್ತದೆ.ಭಕ್ತಿ. ಕೇವಲ ಒಂದಂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 

ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಫಲ ಆನಂತವಾದದ್ದು.೫ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬುದು, ರಹಸ್ಕಾನಂಭವ. 

ಆದು ಭಗವದನುಭನ “ಭಕ್ತಿಯೆಂಬಂದಂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ 
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ಬಳಸುವ ಮಾತು.. ಅದರ ಅರ್ಥ ಬಲ್ಲವರಂ ರಹಸ್ಕಾನಂಭನಿಗಳು. ಭಕ್ತಿಯಂ 

ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದಾಗಿನೊಂದಂ ರೂಪ. ಪ್ರೀತಿಯಂ ರಹಸ್ಯವಸ್ತ, ..ಭಕ್ತಿ ಎಂಬುದಂ 

ಜೀವಕ್ಕೂ ಅದರ ಸ್ವಾವಿಂಗೂ ಆಗುವ ಪರಸ್ಪರ ಸರಸಸಲ್ಲಾಪಗಳು.'' ಭಗವದ್ಗೀತೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಿತ್ವಿದೆ : 

ಮಂನ್ಮನಾ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ಟೋ ಮದ್ಯಾಜೀಮಾಂ ನಮಸ್ಕೂರಂ 1 

ಮಾಮೇವೈ ಪ್ಯಸಿ ಸತ್ಯಂ ಶೇ ಪ್ರತಿಜಾನೇ ಪ್ರಿಯಾಸಿ ಮೇ ॥ 
ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾವೇಕಂಶರಣಂ ವ್ರಜ 1 
ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಾಯಿಷ್ಕಾವಿಂ ಮಾ ಶುಚಃ ॥ 

“ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ವೆಂಪ್ರಿಯಃ '' ಎಂದೇ ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. 

ಹೀಗೆಯೆ, ಭಗವಂತನನ್ನುದರ್ಶಿಸಿ, ಭಕ್ತಿಯ ಅನಂಭವ ಹೊಂದಿದ ಭಕ್ತನೊಬ್ಬನ 

ವರ್ಣನೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿದೆ ; '` 

“ವಾಗ್ ಗದ್ಗದಾ ದ್ರವತೇ ಯಸ್ಯೆ ಚಿತ್ತಂ । ರಂದತ್ಯಭೀಷಣಂ ಹಸಶಿ ಕ್ವಚಿತ್ ಚ। 

ವಿಲಜ್ಜ ಉದ್ಭಾಯಂತಿ ನೃತ್ಯತೇ ಚ। ಮಂದ್ಭಕ್ಷಿಯಂಕ್ಟೋ ಭಂವನಂ ಪುನಾ21,,, 34 

ಇದೇ ಭಕ್ತಿ ಕುರಿತ ವಿವಿಧ ನಿರೂಪಣೆ, ನಾರದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಚನಕಾರರ ತನಕ 

ನಡೆದಿರಂವುದಂ ವಂನನೀಯ, 

ತುಕಾರಾವರ್ ; ಹೇ ದೇವಾ-ನನಗೆ ಇದೊಂದನ್ನೊ ಮಾತ್ರ ದಯೆ ಮಾಡು 
ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಎಂದೆಂದೂ ಮರೆಯಕೂಡದು. 

ಏಕನಾಥ : ಭಕ್ಷಿ ಎಂಬುದು ದೇವರೆಡೆಗೇ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ರಾಜಮಾರ್ಗ, 

ವೀರಶೈವ ಪಂಥದ ಶಿವಶರಣರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ವಚನ ಸೃಜಿತ ಅಗಿರಂವುವೊ 

ಬಸವಣ್ಣ ೧. ಮನವಂನ ಬೆರಸಿದಲ್ಲಿ, ತನಂ ಕರಗದಿದ್ದಿತೆ 
ಸೋಂಕಿನಲ್ಲಿ ಪುಳಕೆಂಗಳಂ ಹೊರಹೊಮ್ಮದಿರ್ದೋಡೆ 

ಕಂಡಾಗಲಶಂ್ರ ಜಲಂಗಳಂ ಸುರಿಯಂದಿದ್ದದಣೆ, 

ನುಡಿವಲ್ಲಿ' ಗದ್ಗದಂಗಳಂ ಪೊಣ್ಮದಿದ್ದಡೆ, 
ಕೊಡಲಸಂಗವಂದೇವಾ ಭಕ್ತಿರಿಗಿದು ಚಿಹ್ನ ಎನ್ನಲ್ಲಿ, 

ಭಕ್ತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸ್ನೇಹದಿಂದಿರಂತ್ತಾನೆ, ಯಾರನ್ನೂ ನಿಂದಿಸ, ದ್ವೇಷಿಸ್ಯ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ 

ಎಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೆ ಕಾಣಂತ್ತಾನೆ, 
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; ೨, ನಾದಪ್ರಿಯ ಶಿವನೆಂಬರು, ನಾದಪ್ರಿಯ ಶಿವನಲ್ಲ 

ವೇದಪ್ಪಿಯ ಶಿವನೆಂಬರು, ವೇದವ್ರಿಯ ಶಿವನಲ್ಲ 
ನಾದಪ್ಪಿಯನೂ ಅಲ, ವೇವಷ್ಟಿಯನೊ ಅಲ್ಲ 
ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯ ನವ ಕೂಡಲಸಂಗವಂದೇವ. 

ಅಲ್ಲವಂಪ್ರಭು : ತನ್ನ ಮರೆದು ಇದಿರ. ಹರಿದಂ ಇರಬಲ್ಲರೆ, ಆತ ಭಕ್ತ, ಆ 

ಶಿವಭಕ್ತಂಗೆ ಶಿವನೊಲಿವನು. ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ನಾಡಿ 

ನಡೆಯಲಿಲ್ಲದಿರ್ದೊಡೆ ಕಡೆವಂಟ್ಪ. ಶಿವನೊಲಿವುದು ಹಸಿ. 

ಮಂರೆದಂ ಕೋಪಮಂಿಯಂನುಗಂಳಿ ಅರಿದು ಬಂದೆರಗಿದನೆಂಬ 

ಸಂಡಿಗೆ ಒಲಿವನೇ ನಮ್ಮಾ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು. 

ಸಿದ್ಧರಾಮ ; ನೀನಂ ಭಕ್ಷಿಪ್ರಿಯನೆಂದು ವಂರೆಹೊಕ್ಕೆ ಕಾಯಯ್ಯ ಎನ್ನ 
ಕಪಿಲಸಿದ್ಧ ವಂಲ್ಲಿಕಾರ್ಜೂನ. 

ಇಂಥದೆ ಭಕ್ತಿಯ ಮೃತರಸ ಕ ಗಾಗಿ] ಸೆರಲ್ಲಿ ತ ಪ್ರವಹಿಸಿದೆ. 

ಜೀವನದ ಗುರಿಯಂನ್ನು ತಲುಪಲು ತಿಳಿದವರು ಹೇಳಿರುವ ಸಾಧನಗಳಂ ಮೂರು: 

ಕರ್ವ, ಯೋಗ ವಮಂತ್ತು ಭಕ್ತಿ, ಭಕ್ಷಿಯೆಂದರೆ, ಅದೊಂದಂ8 ''ಪ್ರೇಮಪೂರಿತ 

ನಿಷ್ಕೆ'' ಏಕೈಕ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಈಶ್ವರವಾದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ 

ವಾಗಿ ಆನಂರೂಪವಾದದ್ದೂ 36 “ಅದೊಂದಂ ಆಂತರಂಗದನಂಭವ'' ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ 

ಆರಂಭ ಆಗುವುದೆ ಹಾಗೂ ಹೇಗೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದೇ ತಿಳಿಯಂವುದು ಕಷ್ಟ.'' 

ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಮಂತಧರ್ನೂಗಳೂ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿವೆ. ಗೀತಾಚಾರ್ಯ 

ಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಥವಂ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಬಭಹಿಗಳು, 

ವಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. , 

ನಾರದಭಕ್ತಿಸೂತ್ರ  : ''ಪರವಂಪ್ರೇವಂರೂಪ ಅಮೃತ ಸ್ವರೂಪ" 

ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಸೂತ್ರ  ; “ಸಂಭಕ್ತಿಃ ಪರಾನಂರಕ್ಷಿರೀಶ್ವರೀ'' 
(ದೇವರಲ್ಲಿ ಪರಮಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇವಂವೇ ಭಕ್ತಿ.) 

ಭಾಗವತ : ಅಹೇತುಕ ವ್ಯವಹಿತಾಯಾ ಭಕ್ತಿಃ ಪುರಂಷೋತ್ತಮೇ 

(ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ನಿಷ್ಕಾಮ ಪ್ರೇಮ), 

**ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಕೋಶ'' ದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಕ್ತಿ ವಿವಿಧ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಿರೂಪಿತ 

ಆಗಿದೆ. 
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ರಾಮಾಯಣ : “ಅಧಿಕ ಮಾನ್ಯಾವಿಷಯಾಃ ಸ್ನೇಹಃ '' 
ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ, ವಿಲೀನಭಾವ. 

ರಾಮಾನಂಜ : ಸ್ನೇಹ ಪೂರ ಮ್ ಆನುಭ್ಯಾನಮ್ 

ವೇದಾಂತದೇಶಿಕ : ಮಹನೀಯ ವಿಷಯೇ ಪ್ರೀಶಿರೇವಃ ಸ್ನೇಹ ಪೂರಂ 

ಅನುಭ್ಯಾನಂ ಇತಿ, 

ಪ್ರೀತಿರೂಪಾಪನ್ನ ಧ್ಯಾನಮ್ ಸಾವವ ಭಕ್ತಿಯೋಗಾಃ (ವೇದಾಂತದೇಶಿಕರಂ)ಃ 

4, ಭಾವಪ್ಪಕಾಶಿಕಾ : : ಉಪಕಾರಕತ್ವಕ್ವ್ರಾಃ ಸ್ನೇಹವಿಶೇಷಾಃ 

ಇದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಭಕ್ತಿನಿರೂಪಣೆಗೆ ತುಂಬ ಹೋಲುತ್ತದೆ : ಸರ್ವತೋ ಅಧಿಕಾಃ 

ಸ್ನೇಹಃ ಭಕ್ತಿಃ-ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳಸುವಿಕೆ. 
“`ಭಕ್ತಿಯಂ ವೇದಾಂತ ತತ್ವ ಶಾಖೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೀಗೆ": ಆದ್ವೈತ-ತನ್ಮಯ ಬಕ್ಕ 

ದ್ದ ಕ ತದಲ್ಲಿ ದಾಸ್ಯ-ಸಖ್ಯ ; ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ಧೆ ಶೆ ತದಲ್ಲಿ ಶರೀರತ್ವ, ತನ್ಮಯತ್ನ ಚ ದಾಸತೆ ತ 
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ವಿಷ್ಣುವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರವಂ ಪ್ರೀತಿ, ಪರವಂಸೇಹವೇ ಭಕ್ಷಿ, '"ವಾಸಂದೇವಭಕ್ಷಿ 

ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿ''ಯೇ ವೇದಯಷಿಗಳಂ ಕಂಡಂ ಕೊಂಡ ಮೂಲಸ್ವರೂಪ. ಇಡು 

ಕ್ರಿ. ಪೂ. ೪-೩ನೆ ಶತಮಾನದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 

ವಿದೇಶೀ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿಂತನಶೀಲರನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೀಕ್ 
ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾಗಿದ್ದ ಮೆಗಾಸ್ತನೀಸನ ಹೇಳಿಕೆ ಹೀಗಿದೆ : ರಾಜ ಪುರೂರವನ 
ಸೇನೆಯ ಸಂಗಡ ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ಹರ್ಕುಲಿಸ್ ವೀರನ ಪ್ರತಿವೌಯನ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ 
ಒಯ್ದ ರು. ಜೆಜೊರಸ್ ನಡಿಯ . ದಂಡೆ ಮೇಲಿರಂವ ಶೌರಸೇನಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಹೆರ್ಕಣ್ಯಲಿಸ್ ಎಂದರೆ ಬಹುಮಾನ್ಯತೆ : "" ಈ ಹರ್ಕ್ಯುಲಿಸ್ ಯಾರು? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ, 
ಅವನೆ ಯಮುನಾ ನದೀ ದಡದ ಮಧುರೆಯನ್ನಾಳ್ಳು ೃತ್ತಿದ್ಧದ್ದು.  ಕೆಂಸನನ್ನೂ ಕೊಂದ 

ಮೊಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೆರವಣಿಗೆ ವಾಡಿಸಿರಬಹುಂದಂ.'' .. (ಭಾಗವತ) ಇದರಿಂದ 

ಪತಂಜಲಿಯ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ವಿಷ್ಣಾವಿನ ಅವತಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸ 
ಲಾಗಿತ್ತೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹಂದಾಗಿದೆ. ""ವಾಸುದೇವಾಭ್ಯಾಂ ಅರ್ಜೂನಾಭ್ಯಾಂವುನ್'' 

ಎಂದರೆ ನರ-ನಾರಾಯಣರೆ ಒಂದೇ ವಿಂದು. ಅಜನ ""ವಾಸುದೇವರು ಅವತಾರ 

ಸ್ವ ರೂಪವೆಂದೂ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥ. ಭಾರತದ. ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಭೀಮಾರ್ಜುನರರಿ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾನವನಾಗಿ ಕಾಣದೆ ಅವನನ್ನು ವಿಷ್ಣಾವಿನ ಅವತಾರವೆಂದೇ 
ತಿಳಿದಿದ್ದರೆಂದು ಎದಿತವಾಗ (ತ್ತದೆ. 

ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನು ಶಾಸನಗಳ ಆಧಾರದಿಂದಲೂ ಗುರುತಿಸ 
ಬಹಂದು ಕ್ರಿ.ಪೂ ೩ನೆ ಶತಮಾನದ ಹಾಧಿಬಾಡ ಶಿಲಾಶಾಸನವೇ ವಿಷ್ಣ್ಣಭಕ್ತಿ ಪಾರಮ್ಯಕ್ಕೆ 

ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಆಧಾರ,೫ ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 
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""ವಾಸಂದೇವ'' ಶಬ್ದ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿರುವುದು 'ವಿಷ್ಣಾ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ 

ಪಡಿಸಂತ್ರದೆ, ಹೀಗೆ ಆನೇಕ ಆಧಾರಗಳಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿಯ ಗಂರ:ಶು 

ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹಂದಂ, 

ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ ಧರ್ಮಗಳಂಥ ನಿರೀಶ್ವರವಾದ, ಸಾರಂವ, 

ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ವಿರಂದ್ಛವಾದ ಮಂತಧರ್ಮಗಳು ಕಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಕಾಲ ಕಳೆ 

ದಂತೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಜಟಿಲತೆ, ಶೂನ್ಯವಾದ, ಜನತೆಗೆ ರಚಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬೌದ್ಧರ ಭೋಗ 

ಜೀವನ ಅವರ ಧವರ೯ಕ್ಕೇ ಮಂಳಂವಾಯಿತಂ, ಇದರಂತೆಯೇ ಕ್ರಿ.ಶ. ೨ನೆ 
ಶತವಣನದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದ 

“ಅಳ್ವಾರರಂ”' ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ 
ಪಾಂಚಾರಾತ್ರಾಗವಂ39 ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣಗಳನ್ನವಲಂಬಿ? ದಂದು ಕ್ರಿ. ಶಕ 

ಆರಂಭ ಕಾಲದಿಂದ ೯ನೆ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಬಾಳಿ ಬೆಳಗಿದ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಆಳ್ವಾರರಂ 
ಹನ್ನೆರಡಂ ಜನರಾದರೂ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್, ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್, ಮುಂತಾದವರಂ ವೈಷ್ಣ- 

ವತ್ನ, ವಿಷ್ಣಾಭಕ್ತಿ, ತನ್ನ ಹಂಟ್ಟು, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲೂ ಇದಂ 
ಪ್ರಸರಿಸಲು ಕಾರಣಪುರಂಷರಾದರು. . “ಆಳ್ವಾರ್' ಎಂದರೆ ' "ಆಳುವವರು", 
"ಭಗವಂತನ ಸಾವಕ್ಪಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುವವರಂ”, ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಮುಳುಗಿ- 

ದವರು ಎಂದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ, ಅವರು ಹಾಡಿರುವ (ನಾಲಾಯಿರ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಮ್) 

""ನಾಲ್ಕ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ದ್ರಾವಿಡ ವೇದಕ್ಕೆ” ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್ತು, ಪುರಾಣಗಳೇ 
ಆಧಾರ, ಆಳ್ವಾರರಂ ಸಗುಣೋಪಾಸಕರಂ, ""ಅರ್ಜಾವಿಗ್ರಹ'” ಆಥವಾ ಭಗವಂತನ 
ಇಷ್ಟ ಸ್ವರೂಪದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುವಂಥವರಂ. ಇದನ್ನೆ 

ಸಗುಣೋಪಾಸನೆಯೆಂದೂ ಕರೆಯಂವುದಂ. ಅಂತೆಯೆ ಪಾಂಚರಾತ್ಸ ಆಗಮಗಳು 

ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮದೆಡೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಖಚಿಠ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದು, ಇದೇ 

ಪಥವನ್ನೆ, ಪಂಥವನ್ನೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕರ್ಣಾಟಕದ ಹರಿದಾಸಮಹನೀಯರಂ 

ಅನಂಸರಿಸಿ, ಇನ್ನೂ ಮಂಂದಂವರಿಸಿದ್ದು, ಆಳ್ವಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಈಶ. ದಾಸಭಾವ, 

ಈ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಸೆಯೆಂವ ಕೊಂಡಿಯೇ ಭಕ್ತಿ. ದೇವರಂ ಅಶ್ರಯ, ಜೀವ ಅಪ್ರಿತ, 
ಸ್ವಾವಿಂ ಅವನು, ಭೃತ್ಯ ನಿವಾಸಂ ದೇವರಲ್ಲಿ "'ಪ್ರಪಶ್ತಿ'' ಅಥವಾ '"ಶರಣಾಗತಿ'' 

ಪರವಂ ಸಾಯಂಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾದಿ, ಸ್ನೇಹದ ಕೊಂಡಿಯಾದ ಈ ಭಕ್ತಿ. ದೈವದಿಂದ 
ಚೀನಕ್ಕೆ “ಪ್ರಸಾದ” ರೂಪದಲ್ಲಿಯಂೂ, ಚೀನದಿಂದ ದೈವಕ್ಕೆ "ಭಕ್ತಿ' ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿರಂತ್ತದೆ. ಆಳ್ವಾರರ ಕಾಲದಲ್ಲೀ ಇದ್ದ ಶೈವ ನಾಯನ್ಮಾರರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ 

ವನ್ನು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಶಿವನಂಪಾಸನೆಗಾಗಿ ಬಳಸಿ, ಕ್ರವಿಂಸಿದರಂ. ಆಳ್ವಾರರ 
ತರುವಾಯ ತವಿಂಳಂ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಅನೇಕ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ 

ನಾಥವಂನಿ ಮೊದಲಿಗರಂ, ಇವರಂ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರಂ (ಇವರ ಹೆಸರು ಶಟಗೋಪ- 

ನೆಂದೂ ಕರೆಯಂವುದಂಂಟ) ಬರೆದ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನೆ ಪ್ರಸರಿಸಿದಂದಲ್ಲದೆ . ನ್ಯಾಯ. 

( 
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ತತ್ವವನ್ನೂ ಬರೆದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಠಾದ್ವೈತದ ಕುರುಹಂಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ. 

ನಾಥಮುನಿಗಳ ನಂತರ (ಕ್ರಿ ಶ, ಸು. ೯೨೦) ಪ್ಲ ಸ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರಂ ಯವಂಂನಾಚಾರ್ಯರಂ. 

ಇವರನ್ನೂ "ಆಳವಂದಾರ್' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. (ಚೋಳ ಅರಸನರಾಣಿ ಪ್ರೀತಿ 
ಯಿಂದ 'ಅಳಲು ಬಂದವರಂ' ಎಂಬಂದಕ್ಕೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಕರೆದ ಹೆಸರು.) ಯಂವಂಂನರಂ . 

ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ ಬರೆದರು. ಭಕ್ತಿಗೆ ಜ್ಞಾನ, ಕರ್ಮ ಸಾಧನಗಳೆಂದರಿ! ಪ್ರತಿ 

ಪಾದಿಸಿದರಂ.  ಯಾವಂನರ ನಂತರ ಬಂದವರೇ ರಾಮಾನಂಜಾಚಾರ್ಯರಂ, ವಿಶಿಷ್ಟಾ 
ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ, ಪ್ರಶಿಪಾದಿಸಿದವರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರವರ್ತಕರೂ 

ಹೌದು. ಕ್ರಿ, ಶ. ೧೦ನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇವರು ""ದೇವರಂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ, 
ಜಾತಿ, ಕುಲ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಾರಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಹರಿಜನರನ್ನೂ "'ತಿರಂಕುಲತ್ತಾರ್' 

(ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುಲದವರಂ) ಎಂದಂ ಕರೆದಂ ಅವರಿಗೆ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿ 
ಕೊಟ್ಟರು. ರಾಮಾನುಜ ಮತ, ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಮಂತವೆಂದು ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಇದಂ 
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯಿತೆ ವಿನಹ ಉತ್ತರದೆಡೆ ಹೋಗವಿಲ್ಲ.೫ 

ಕ್ತಿ. ಪ. ೯ಜಿ ಶದ ಅನಂತರ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೈಷ್ಣವ ಸಾಧಂ 

ಸಂತರಂ ಬಂದರಂ. ರಾವಣನಂದ, ಕಬೀರದಾಸ, ತಂಲಸೀದಾಸ, ವಿಕಾರಾಬಾಯ್ಲಿ 
ಏಕನಾಥ್, ಚೈತನ್ಯ, ಚಂಡೀದಾಸ, ಜ್ಞಾನದೇವ, ತಂಕಾರುವಂರಂಥ ಮಹಾರಾಷ್ಟದ” 
ವರಂ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣರಂ (ವಚನಕಾರರಂ), ಹರಿ ನಾಸರಂ, ಎಲ್ಲರೊ 

ಬಂದು, ತಮ್ಮ ಧರ, ಮತಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ' ಇವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜದ 
ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಾದ ಜಾತಿ, ಕುಲ ವೊಪ್ಸಿದವರಲ್ಲ. ಉತ್ತರದ ರಾಮಾನಂದರ ಪ್ರಿಯ 
ಶಿಷ್ಯೆ ಕಬೀರ, ನೇಯ್ಗೆಯವನಂ, ವಯಸಲ್ಮಾನ, ಧನ್ನಾ ಎಂಬಾತ ಒಕ್ಕಲಿಗ, ಕಬೀರ 

(ಕ್ರಿ. ಪ ೧೩೯೮ ಸು) ಜಾತಿ ಮತ, ಯಾತ್ರೆ, ವ್ರತ, ಉಪವಾಸ ಎಲ್ಲ 

ಬಂಧಗಳನ್ನೂ ಕಿತ್ರೊಗೆದನಂ. ಒಳ್ಳೆಯ ಆಚರಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನಂ, 

ಕಬೀರನಂತೆಯೆಂ ಬಂದವರು ತಂಳಸೀದಾಸ (ರಾಮಚರಿತ ಮಾನಸವೆಂಬ 

ರಾವಕಾಯಣ  ಕಾವ್ಯಬರೆದವರು) - ಭಕ್ತಿ ವಿಕಾರಾ ಬಂಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯರಂ, 
ಇವರದ್ದೆ ಒಂದಂ ಪಂಥವೇ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಹೀಗೆಯೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ ಭಕ್ಷಿ 

ಪಂಥಕ್ಕೆ ಪಂಢರಾಪುರದ ಪುಂಡಲೀಕ ವಿಠಲನ ಭಕ್ತರಾದ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರನೇ ' ಅಥಿಷ್ಕಾತೃ, 
ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೆ ದೇವರೊಲಿವೆಂ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬಂದಂ ಇವರ ವಂಶ, ಆಗ್ಲೆ 
ಬಂದ ಭಕ್ತೆರು ಅನೇಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ದಾಮಾಜಿಪಂತನೆಂಬಾತ ಹೆಸರಾಂತ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತ, 
ಏಶಠಲ ಇವನ ನೋವು : ತಡೆಯಲು ತಾನೇ ಹೊಲೆಯ. ವೇಷಧರಿಸಿ, ಭಕ್ತನನ್ನು 

ಕಾಪಾಡಿದನೆಂದಂ ಪ್ರಶೀತಿ ಇದೆ, ಜ್ಞಾನಡೇವನ ನಂತರ ಬಂದವನು ಏಕನಾಥ, ಈತ 

ಭಾಗವತವನ್ನೆ ಬರೆದ ಸಂತ ಕವಿ. ಅನಂತರ ಬಂದವ ತಂಕಾರಾವಂ, ಇವನಂ ವಿಠ್ಠಲನ 
ಅಂತರಂಗ ಭಕ್ತೆ. '"ವಾರಕರಿಪಂಥ'' ಇವನಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೂ 

“ಅಭಂಗ'' ಭೆಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ತೋತ್ರ ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಇದಂವರೆಗೆ ನಾವು 
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ಭಾರತದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಭಕ್ಷಿಪಂಥ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ ಗಮನಿಸಿದೆವು. ಕರ್ನಾಟಕ 

ದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಭಕ್ತಿಪಂಥ ಶಿವಶರಣರಿಂದ, ಹರಿದಾಸರಿಂದ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಿತೆಂಬುದಕ್ಕೆ 

ಭಕ್ತಿಯ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಕುರಿತ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ಕೊಟ್ಟಿ ದೇವ 

ಆದರೂ ದಾಸರ ಭಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಅದೆಂಥ ಉತ್ಕಟ ಸ್ವಭಾವದ್ದೆನ್ನಲು, ಅದನ್ನು 

ಕುರಿತೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿವೇಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯ 

ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಪ್ರತಿಸಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು, 'ಜೃಂಭಿಸಿವೆ. "ದಾಸೋಹಂ 

ತವದಾಸೋಹಂ' ಎಂದು ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು, "'ಫೆಲವಿದಂ ಬಾಳ್ಕು ದಕ್ಕೆ, ಸಿರಿ 

ನಿಲಯನ ಗುಣಗಳ ತಿಳಿದು ಭಜಿಸುವುದು'' ಎಂದು ಹಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ, 

ಭಕ್ಷಿ ಕುರಿಶ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ವಂದೆ ಮುಂಂದಂರಿಸಿದುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರಂವ್ರದರ 

ಜತೆಗೇ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ ತ್ಮದ ಉಗಮ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ` 

ಕರ್ಣಾಟಕ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಗಮ ಮಂತ್ರ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಕೂರಿತು 

ಪರಿಶೀಲಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಧಾರಗಳಿರುವುದಂ ಹರಿದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆ, ಕೃತಿ ಹಾಗೂ 

ಅಂದಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಆಧಾರ (ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ) ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು 

ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅಂದಿನೆ ರುಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸವೂ ಉಲ್ಲೇಖಾರ್ಹವೆ, 
ಮೇಲೆ. ತಿಳಿಸಿದಂತೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಅಶಾಂತಿ, ರಾಜರು 

ತಮ್ಮ ಆಳ್ವಿಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮಹದಾಶೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಆಕ್ಟವಿಂಸಲಂ ಅವಕಾಶವಿತ್ತಿತು, 
ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತಿ ಕೂಡ ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಾಂಗುಡಿಯಿಟ್ಟೂ ಬೆಳೆಯಲಂ ಕಾರಣವಾಯಿಂತಂ, 

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆದಿಕವಿಯಾದ ಪಂಪ, ಜೈನ ಧರ್ಮಾವಲಂಬಿ, ಇದರಿಂದ 

ಕರ್ಣಟಕದ ಆಂದಿನೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕಂಡಂತೆ ತಿಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಂದಿದ್ದ 

ಫರಾ, ತಿ ಗಮನಿಸಬಹಂದು : 

1, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ- ಜೈನ ನೆ ಧರ್ಮ- ಕ್ತಿ, ಶ್ತ ೪ನೇ ಸತಮಾನದವರೆಗೆ 

2, ಜೈನ ಧರ್ಮ- ತೃವ ಧರ್ಮೂ-ಕ್ಲಿ.ಶ, ೪-೫ನೇ ಶತಮಾನ. 

ಈ ಮತೀಯ ಆಂದೋಲನಗಳು ವೇದ, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ಆಗಿ, ಬಿತ್ತರಗೊಂಡಿದ್ದ 

ವ ಧರ್ಮವನ್ನೂ ವಣಸಃಕಿದ್ದವು. ಅನಂತರ ಬಂದ ಕರ್ಣಾಟಕ ಬಾದಾವಿಂ 

ಚಾಲುಕ್ಯರಿಂದ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ ಪುನರಂಜ್ಜೀವಿತಗೊಂಡಿತೆನ್ನ ಬೇಕು. ಕಂಚಿಯ 
ಪಲ್ಲವರು ಕೈವರಾಗಿದ್ದ ಡೆ, ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳಾದ ಬಾದಾವಿಂಯ ಚಾಲಂಕ್ಕರಂ 

ವೈ ಸ್ಯ ವ ಧರ್ಮವನ್ನ ಲಂಬಿಸಿದವರುಗಿದ್ದರು. 

3. ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ-ಕ್ರಿ.ಶ.೬ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ೮ನೆ ಶತಸೊನದವರೆಗೂ. 
4, ಶೈವಧರ್ಮ, ಜೈನಧರ್ಮ, ವೈಷ್ಣವಧವರ೯ : ೮-೧೦: ಕ್ರಿ.ಶ.ರವರೆಗೆ 

ಇದ್ದರಂ, 

(ಆಗಲೇ ಆದಿಕವಿ ಪಂಪ ಕ್ರಿ. ಶ. ೯ನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆದಿಪುರಾಣ ಹಾಗೂ 
ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನವಿಜಯ ಬರೆದಂ ಅವರ ನಂತರ ಬಂದ ರನ್ನ ೧೦ ಶ.ದಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ 

6 
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ಭೀವಂ ವಿಜಯ [ಗದಾಯುದ್ಧ] ಹಾಗೂ ಅಜಿತೆ ಪುರಾಣವನ್ನು ಬರೆದನಂ, ಪೊನ್ನನಂ 

ಶಾಂತಿಪುರಾಣ ಹಾಗೂ ಭುವನೈಕರಾವಾಭ್ಯುದಯ ಕಾವ್ಯ ಬರೆದನು, ಈ ಮಾರ್ಗ 

ಸಾಹಿತ್ಯೆ ೧೦ನೆ ಶ.ದವರೆಗೆ ವಂಂದುವರೆಯಿತಂ). ಅನಂತರ ಜೈನಧರ್ಮ ನಿಧಾನವಾಗಿ 

ಕ್ಷೀಣಿಸಿತು, ವೈಷ್ಣವಧರ್ಮ-ಶೈವಧವ್ಫ೯ಗಳೆಂಡೂ ಪರಸ್ಪರ ಜನವಂನ್ನಣೆಗೆ ಪಾತ್ರ 

ವಾದವು. ಶೈವಧರ್ಮದಿಂದ ಹೊರೆ ಹೊನ್ಮಿದುದೇ ಅನುಭಾವ ಪಂಥ, 3 

5. ವೈಷ್ಣವಧರ್ಮ-ಕ್ರಿ.ಶ.೧೧ ರಿಂದ ೧೨ರ ವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯಿಂತಂ. 

6, ವೀರಶೈವಧರ್ಮದ ಉದಯ-ಕ್ಟಿ.ಶ, ೧೨ನೆ ಶತಮಾನ. 
ಇದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ ಪ್ರಶಿಪಾದಿಸಲು ಪ್ರವಿಂಸಿದವರಂ, ದಕ್ಷಿಣ 'ದೇಶದ 
ಆಳ್ವಾರ್ ವಂಹನೀಯರಂ, ರಾಮಾನಂಜರಂ, ಹಾಗೂ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ. 
ತಂಜಾವೂರಿನ ಕಂಲೋತ್ಪಾಂಗ ಚೋಳನೆಂಬ ರಾಜನ ಆಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದ 
ರಂವಾನಂಜರಂ ಕರ್ಣಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದರಂ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕೆ ವರ್ಷ ನೆಲೆ ನಿಂತರಂ* 
ಇದನ್ನು ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿ “ಸಂಕ್ರವಂಣ ಯಂಗ''ವೆಂದಂ ಕರೆಯಬಹುದಂ, ಏಕೆಂದರೆ 

ವೈಷ್ಣವಧರ್ಮಕ್ಕೂ, ಶೈವ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಆಗ ತಾನೆ. ಉದಯಿಸಿದ ವೀರಶೈವ 

ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಘರ್ಷಣೆ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ರಾವಕಾನಂಜರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ 

ವೈಷ್ಣವಧರ್ಮ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವೆಂದು ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಅದರಲ್ಲಿನ ಅದ್ವೈತ ' ಲಕ್ಷಣ, 
ಆದನ್ನು ಮಂಕ್ರ ಆಗಿರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮವನ್ನೂ ವೈದಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ 

ಪ್ರನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಂವುದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರೆಂದರೆ ಮಧ್ಯ್ಮಾಚಾರ್ಕರಂ. ಇವರ 

ದ್ವೈತತತ್ವ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೇ ಒಂದಂ (೧೩ನೇ ೫.) ವಿಶಿಷ್ಟ ತಾತ್ವಿಕ ಕೊಡುಗೆ. 

ಹಾಗೂ ಇದೇ ವೈಷ್ಣವಧರ್ಮದ ಸವಂರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗೆ ಬದ್ಧ ಆಗಿ ನಿಂತದ್ಗೂ, 
ಇದಕ್ಕೆ ವಂನ್ಸ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಇದ್ದ ಮತ ಧರ್ಮಗಳ 

ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಾಶ ಹೇಳಿದರೆ, ಆಗ, ಕರ್ಣುಟಕ ಹರಿದಾಸ ಸಂತರ ಉಗವಂಕ್ಕೆ 

ಕಾರಣವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನೂ ಕುರಿತು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ ವೆನಿಸುತ್ತದೆ. 
ದ್ವೈತತತ್ವಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಚಲಿತ ಆಗಿದ್ದ ವೇದಾಂತ ಶಾಖೆಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ 

ಎರಡು. ಶಂಕರರ ಅದ್ಬೈತ ಹಾಗೂ ರಾಮಾನಂಜರ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ, ಇದರ ಜತೆ 
ಪ್ರತಿಸ್ಫರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಶೈವಧರ್ಮ, ವೀರಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಚಾರ್ವಾಕ ಮತ ಖಿಲ 

ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಜೈನ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳು, ದ್ವೈತತತ್ವ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಬಲ 

ವಾಗಿ ಅದ್ವೈಶ್ಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿತು, ಆದಿಶಂಕರರಂ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ ಹಾಗೂ 

ಇತರ ನಿರೀಶ್ವರವಾದವುಳ್ಳ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ವಿರೋಧಿಸಿದರೂ ಅವರ : "ಅದ್ಧೈತವಾದ' 

ದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆಯೆಂ ಹೆಚ್ಚೊ ಜಗತ್ತೇ ವಾಯ, ಬ್ರಹ್ಮವೊಂದೆ ಸತ್ಯ ಎಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿನ 

ಬದಂಕಂ ಬರೀ ಭ್ರಮೆ ಎಂದೆನಿಸಿಕ. ನಿರಾಶಾವಾದ ತಲೆ ಎತ್ತಿತ. ಶಂಕರರಂ 

ಅನಂತರ ಬೋಧಿಸಿದ ಭಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವೈಷ್ಣವ ಪೂಜೆ ಏನೂ ಸಫಲವಾಗಲಿಲ್ಲ. 
ಭಗವಂತ . ಭಕ್ತರ ಈಶದಾಸಭಾವನೆ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪ, . ಅದನ್ನು 
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ಶಂಕರರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸೆಲಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಅನಂತರ ಬಂದ ನಾ ಥವಂನಿಗಳಂ, ರಾವಹಾನಂಜರಂ 

ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಪ್ರಪತ್ತಿ (ಶರಣಾಗತ ಭಾವ) ಯನ್ನೂ ಬೋಧಿಸಿದರು, 
ಇಲ್ಲಿಯೂ ವಂಂಕ್ತರು ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸಮರಾಗಿ ಅವನೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಸುಖವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸುವರೆಂದು ಪ್ಲಶಿಪಾದಿಸಿದ್ದು-ನಾರಾಯಣವನ್ನು ಅಪ್ಪವೋಯಂ, 
ನೆನ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಸರ್ವಸ್ಥ, ಸರ್ವಶಕ್ತ, ಯಾರಿಗೂ 

ನಿಲಂಕದಂಥವನೆಂಬ ಭಾವ, ವಂಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮ-ಪರಮಾತ್ಮರೂ ಒಂದೇ ಆದ 

ರೊಂದಿಗೆ, "'ಸಂಸಾರ''ದ ಅವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲೀಕೆ ಆಸವಕಾನತೆ ಇರಬೇಕು? ಒಬ್ಬರಂ ಹೆಚ್ಚು 
ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಡಿವೆಂ ಏಕೆ? ಭಕ್ತೆ ನಾರಾಯಣನೇ ಪರದೈವ, ಅವನೇ ಗತಿ- 

ಹೆಚ್ಚಿನವನೆನ್ನಬೇಕಂ ? ಈ ತೆರನಾದ ಅನೇಕ ವಾದವಿವಾದ ನಡೆದವು. ರಾವರಾನಂಜರ 
ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಂಕರರಿಗಿಂತ ಮಂಂದೆ ಹೋದರೂ, ಈ ಕೆಲವು ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಂದ ಅದು 

ಅದ್ವೈತವೆಂದೇ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ರಾಮಾನಂಜರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಭದ್ರವಾದ ತಾತ್ವಿಕ 
ತಳಪಾಯ ಇರದಾಯಿಂತು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ವೇದಾಂತ ಶಾಖೆ 

ಗಳನ್ನೂ ವಿವರ್ಶಿಸಿ, ಜೀವಾತ್ಮ-ಪರಮಾತ್ಮರ "ಈಶದಾಸ ಭಾವ' ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ 
ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕುಂದಿಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ, ಅವನೇ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು 
ಸಂಸಾರದಿಂದ ಉದ್ಭರಿಸಬಲ್ಲಾತ, ಇಹದ ಜಂಜಾಟದಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ ಹೊಂದಲಂ 
ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸರ್ವೋತ್ಸವಂತ್ಚದ ನೈಜಸ್ವಭಾವ ತಿಳಿಯುವುದೊಂದೆ. ವರ್ಗ, 

ಅವನನ್ನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ದೃಢವಾಗಿ ನುತಿಸುವುದೇ ಏಕೈಕ 
ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದವರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು. ಇವರಿಗೆ ಅನಂದ 

ತೀರ್ಥರೆಂದೂ ಇನ್ನೊಂದಂ ಹೆಸರ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಕ್ಷಿಯೆಂದರೆ, 

“ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಸ್ತು ಸಂದೃಢಃ  ಸರ್ವತೋಧಿಕಃ ಸ್ನೇಹೋ ಭಕ್ತಿರಿತಿ 

ಪ್ರೋಕ್ಸೆಸ್ತಯೂ ಮಂಕ್ಚಿರ್ನಚಾನ್ಯಥಾ.'' , ದೇವರಲ್ಲಿ ಎಣೆಯಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಅಧಿಕವಾದ 

ಹಾಗೂ ದೃಢವಾದ ಭಕ್ತಿ ಅವನನ್ನು ಅರಿಯುವ ಮಂಹಾತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೊಡಿದ್ದು, 
ಈ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದ ಮಂಂದಂವರಿಯಂವುದರಿಂದ ಈಶದಾಸಭಾವವೂ ಶಾಶ್ವತ 

ವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಂತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಹರಿ ಪಾರಮ್ಯವೊ ಇರಂತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾ ಶ್ವಚಾರ್ಯರಂ ತಮ್ಮ 

ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ವೇದಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿದರು. ಹಾಗೂ ಪ್ರಪಂಚ 
ಸತ್ಯ, ಭ್ರವೆಂಯಲ್ಲ ಎಂದಂ ವಾದಿಸಿದರು. ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಿನ್ನತೆ 

ಯಂ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಈ ತಾರತವ್ಯೂಭಾವ ಜೀವ ಜೀವರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಚಾರ್ಯರೆ ಈ 

ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹರಿಭಕ್ತಿಯೊಡಗೂಡಿ ಮಂದೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ, ಪ್ರಸರಿಸಿದವರಂ ಕರ್ನಾಟಕದ 
ಹರಿದಾಸರಂ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಮಠಾಧೀಶರಾದವರೂ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೇವೆ, 
ಹಾಗೂ ದ್ವೈತ ಮತ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ನಡೆಸಿದರು. ಇಷ್ಟಾದರೂ 
ಕರ್ಣುಟಕ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಗವಂ ಯಾವಾಗ ಆಯಿತೆಂದಂ ಇನ್ನೂ ಖಚಿತವಾಗಿ 

ತಿಳಿದಂಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾದವಿವಾದ ನಡೆದಿವೆಯಾದರೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 
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ವಾಗಿ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಗಮದ ಕಾಲ ಇಂತಿಷ್ಟೆ ಎಂದು ಹೇಳಬರುವಂತಿಲ್ಲ. 

ಆದರೂ ದೊರೆವ ಆಧಾರ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹಂದಾಗಿದೆ, 

ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು 

ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಆಂಶ 
ಗಮನಿಸುವುದಂ ಆವಶ್ಯಕ.  ಒಂದನೆಯದಂ, ಭಾಗವತಧರ್ಮ ;' ಎರಡನೆಯದಾಗಿ 

ವಚನಕಾರರ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಹರಿದಾಸರು ಎಷ್ಟರವಃಟ್ಟೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ರಾಗಿರಬೇಕು 

ಎಂಬುದು, ಏಕೆಂದರೆ, ಭಾಗವತಧರ್ಮ, ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು, ಮಧ್ಯಾ 

ಚಾರ್ಯರ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹಾಗೂ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೆ ಅನುಸರಿಸಿದ ಹರಿದಾಸರಿಗೆ 

ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಶಕ್ಷಿಯೆ ಆದರೂ, ಸ್ಮಾರ್ತ “ಭಾಗವತ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ದಾಸರೂ 

ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ವೈಕುಂಠದಾಸರದ್ದೂ ಒಂದು 
ನಿದರ್ಶನ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ಅಂಶ ಕುರಿತು ಶಿಳಿಸುವ್ತದರೊಂದಿಗೇ ಹರಿದಾಸ 

ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಗಮದ ಕಾಲವೂ ಶಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ. 

ಭಾಗನತ ಧರ್ಮ 

ಭಗವಂತನನ್ನು ಕುರಿತು ನಿವೇಚಿಸಂವ ಧರ್ಮುನೇ ಭಾಗವತಧರ್ಮ. ಕ ಇದನ್ನು 

ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾ ಪಿಸಿದರೆಂಬಂದನ್ನಾಗಲೀ, ಯಾವ ಕಾಲವೆಂದಾಗಲೀ ಖಚಿತವಾ 
ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ... "ಎಂದಿನಿಂದ - ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆಂಬ ಅನಂಭವ 

ಜನರಿಗಾಯಿತೋ, ಎಂದಿನಿಂದ ಜನರು ಭಗವಂತನು ದೊಡ್ಡವನು, ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ 
ದಿಂದ ತಮ್ಮ . ಉದ್ಭಾ ರ ಆಗಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದರೋ, ಎಂದಿನಿಂದ ಅವರಂ 

ಆ ಭಗವಂತನ ಭಜನೆ ಮಾಡಿದರೋ ಅಂದಿನಿಂದ ಭಾಗವತಧರ್ನುದ ಉದಯವಾಯಿಂ 

ತೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು.''88. ಅಂತೆಯೇ ಹಿಂದೂ ವೇಹಾಂಶದ ಮೂರು ಶಾಖೆಗಳಾದ 

ಅದ್ಜೈತ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ, ಹಾಗೂ ದ್ವೈತತತ್ವಗಳಂ ಹೆಂಟ್ಟುವ ಮುಂಚೆಯೆ ಭಾಗವತ 
ಧರ್ಮದ ಅಸ್ಲಿತ್ತ ೈವಿದ್ದಿ ರಲಂ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿಯೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ. ಅದನ್ನು 

ಕಂರಿತು ಹಿಂದೆಯೆ ವಿಶದವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೇವೆ, ಭಾಗವತಧರ್ಮ, ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೂರು 

ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಆದದ್ದು. ಧರ್ಮ ಎಂಬ ''ಕೇವಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆಂತರ್ಭೂತ 

ಮಾನವಗಂಣ'', ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ತಾನೇ ಜನಿಸಿ, ಬಾಳುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು 
ಹಾಗೆಯೆ ಅನುಸರಿಸುವವರೂ ಹುಟ್ಟಿ ಕೈಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. “ದಯೆಯ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ 

ವಯ್ಯಾ' ಎಂಬ ವಚನಕಾರರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಬಹಂಮುಖ್ಯ ಸ್ವಭಾವ 

ಕಂಠಿತ ವಿವೇಚನೆಯಿದೆ, ಹಾಗೆಯೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಕುಲ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ 
ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲಂವುದಂ, ನಡೆವುದು, ಧರ್ಮ. ಇಂಥ ಧರ್ಮ ಕೇವಲ ಪ್ರಬೋಧಕ 

ಆಗದೆ ಪ್ರಚೋದಕ, ಪ್ರೇರಕ, ಪೋಷಕವೂ ಆಗಬೇಕು. ಭಾಗವತ ಧರ್ಮವು 
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ಅಂಥ "“ತ್ರಿಕಾಲಾಬಾಧಿತ ಧರ್ಮ". ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಈಶದಾಸ ಭಾವ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿರಂವ 

ಹರಿದಾಸ ಭಾಗವತಧರ್ಮವೂ ಅಂಥದ್ದೆ. ಭಾಗವತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾದವರ 

ಹೆಸೆರನ್ನೂ ಕುರಿತೇ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಯಾರೋ ವಂಹನೀಯರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ: 

ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಾರದ ಪರಾಶರ ಪುಂಡರೀಕ ವ್ಯಾಸ ಆಂಬರೀಷ 

ಶುಕ ಶೌನಕ ಭೀಷ್ಮಧಾರ್ಲ್ಸ್ಯಾ 

9 ರುಕ್ಕಾಂಗದ ಅರ್ಜುನ ವಸಿಷ್ಠ ವಿಭೀಷಣಾದೀನ್ ಪ್ರಣ್ಯಾನಿಮಾನ್ 

ಪರಮ ಭಾಗೆವಶಾನ್ ಸ್ಮರಾಮಿ ॥ 

ಇಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ವೇದಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಕೈತಯಂಗದ 
ಪ್ರಹ್ಲಾದನೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಭಾಗವತ, ದೇವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇದಾನೆಂದು, ಕಂಭದಿಂದ 

ನರಹರಿಯನ್ನು ಕರೆ ತಂದ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಂಗವನೀತನೆಂಬುದಂ ಎಲ್ಲರೂ ಬಲ್ಲರು, ಹಾಗೆಯೇ 
ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರ, ಭಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನಾರದರ ಹೆಸರೆತ್ತದೆ ವಂದ” 
ವರಿಯಂವಂಶಿಲ್ಲ,  ಭಾಗವತಧರ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಗಾನಲೋಲರಂ, ಹಾಗೂ 

ಭಕ್ತಿಸೂತ್ರಕಾರರೂ ಆದವರು ನಾರದರಂ. ಆನಂತರ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಮೀಕಿ 
ಮುನಿಗಳಿಂದ ಕಲಿತು, ಅದೆನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರೀವಾದ್ಯದ ನೆರವಿನಿಂದ 
ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡಿದರೆನ್ನಲಾದ ರಾವಂಚಂದ್ರನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಲವಕುಶರಂ, ಇದನ್ನು 
ರಾಮಾಯಣದ ಉತ್ತರಕಾಂಡ ಉದಹರಿಸಂತ್ರದೆ. ""ರಾವಕಾಯ ರಾಪೆಂಭದಕ್ರಿಯ 

ರಾವಂಚಂದ್ರಾಯ ವೇಧಸೇ। ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯಾಃ ಪತಯೇನವಂಃ॥'' 

ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಕುರಿತು ವಸಿಷ್ಠರಾದಿಯಾಗಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರೆಲ್ಲ: ಹೇಗೆ 
ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರೆಂಬಂದನ್ನು ಡಿ. ವಿ. ಜಿ, ತಮ್ಮ ಶ್ರೀವಂದ್ರಾಮಾಯಂಣದ ಮುನ್ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ 

ತಿಳಿಸಿರುವುದು ಭಾಗವತೆ ಧರ್ಮದ ಇರವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ರಾಗ ಪದ್ಯತಿ ಇದ್ದ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದಂ ಅಸಂಭವವಲ್ಲ. ಎ 

ಭಾಗವತಧವ“್ಫ೯ ಪದ್ಯ-ಗದ್ಯರೂಪ ತಾಳಿ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಕುರಿತು ಗವಂನಿಸಂ 

ವಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಪುರಾಣದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ : 

ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಸ್ತಾಲಧಾರೀ ತರಲಗತಿ ತಯಾಜೋದ್ಧವಃ ಕಾಂಸ್ಕಧಾರೀ 

ವೀಣಾಧಾರೀ ಸುರರ್ಷಿಃ ಸ್ವರ ಕುಶಲತಯಾ ರಾಗಕರ್ತಾರ್ಜುನೋಭೂವತಿ! 

ಇಂದ್ರೋವಾದೀನ್ಮೃದಂಗಂ ಜಯಜಯ ಸುಕೆಣಕೀರ್ತನೇ ತೇ ಕುಮಾರಾಃ 
ಏತ್ರಾಗ್ರೇ ಭಾವವಕ್ಲಾರ ಸಂಚತನತಯಾ ವ್ಯಾಸ ಪುಶ್ರಶುಕೋಭೂರ್ತ ॥ 

ವ್ಯಾಸಪ್ಪತ್ರರಾದ -ಭಾಗವತವನ್ನು ವಿರಚಿಸಿದ ಶುಕವಂಂಿಗಳಂ ಸನಕಾದಿ ವಂಂಿಗಳಿಂದ 
ಒಡಗೂಡಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನವರಸಭರಿತವಾದ; ಕೀರ್ತನೆಗೈದರಂ, ಅವರಿಗೆ' ನೆರವೀಯಂ 
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ವಂತೆ ಪ್ಪ ಫೈಹ್ಣಾದನಂ ತಾಳವನ್ನೂ ಬಾರಿಸಿದರೆ, ಉದ್ಯವನಂ ಕಾಂಸ್ಕ; ವನ್ನೂ (ಈಗಿನ ` 

ಕಂಸಾಳೆ ಒಂದರ ವಿಧದ ವಾದ್ಯ), ನಾರದರು ವೀಣೆಯನ್ನೂ ಇಂದ್ರ ನು ವಮ್ಯೂದಂಗವನ್ನೂ 

ನಂಡಿಸಿದರಂ, ಸ್ವರ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಒಡೆಗೂಡಿದ ಗಾಯನವನ್ನೂ ಅರ್ಜುನನು ಮಾಡಿ 
ದನು. ಸನಕ ಸಂನಂದಾದಿ ವಂಹರ್ಷಿಗಳು ಈ ಗಾಯನ ಮೇಳದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಪರವಶರಾಗಿ 

ಜಯಘೋಷ ಮಾಡಿದರು.” ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾಗವತಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಐದಂ. ಸಾವಿರೆ 

ವರ್ಷಕ್ಕೊ ಹಿಂದಿನಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನತೆ, ಇದೆಯೆಂದಂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. : ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಭಗವದ್ಲಿ ತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ ನುಡಿದಿದ್ದಾನೆ : 

ಸತತಂ ಕೀರ್ತಯಂತೋಮಾಂ ಯತಂತಶ್ಚ ದೃಢವ್ರತಾಃ | 

ನಮಸ್ಯಂತಶ್ವ ಮಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ: ನಿತ್ಯಯೆಖಕ್ತಾ ಉಪಾನಿತೇ ॥ 

ಇಲ್ಲಿ ಸತತ್ಕೆ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ""ನೀಣಾದಿ ವಾದ್ಯಗಳಿಂದ ಸಹಿತವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತಂ 
`ಕೀರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ''86 ಎಂದಂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಕೀರ್ತನ ಪದ್ಧಶಿಯ 

ಪ್ರಾಚೀನತೆಯೂ ತಿಳಿಯಬರಂತ್ತದೆ. ಭಾಗವತಧರ್ಮ, ಕೈವೆಂಣ ಬೆಳೆದು ಅದೇ 
ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಯಿಂತಂ, ರಾಜಾಶ್ರಯ, ಜನಾನಂರಾಗಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಆಯಿತು. 
ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಗೂ ತನ್ನ ಕೊಡಂಗೆಯಿತ್ತಿತ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತನಾಗಿದ್ದ 

ಚಂದ್ರಗಂಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ ಪ್ರಧಾನಿ ಚಾಣಕ್ಕ, ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬೆಂಬಲಿಸಲಂ ಒಂದಂ 
'ಕೀರ್ತನಕಾರರೆ ತಂಡವನ್ನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದನಂತೆ : ಅದರಿಂದ ಜನತೆಯ ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಗಗೆ, 

[ಆದರಣೆ ಗಳಿಸಿ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯ ರಾಜರ" ಬಲಾಬಲ ತಿಳಿದು, ತಮ್ಮ ಅರಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು. 
ರ್ತನಕಾರರ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಾಗವತಧರ್ಮ ರಾಜಕೀಯಂದಲ್ಲೂ 

ಪ್ರವೇಶಿಸಿತೆನ್ನಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ತನ್ನ ಧರ್ವಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಅದು ಕಳ 
. ಕೊಂಡಿತು. ಆದರೊ ಕೀರ್ತನ ರೂಪದ ಧರ್ಮೋಪ ಪದೇಶಕ್ಕೂ, ಹರಿದಾಸರ ಸಂಪೃ 
ಬಾಯಂಕ್ಕೊ ತಂಂಬ ಹೋಲಿಕೆ, ಸಾದೃಶ್ಯತೆ ಇವೆ. ಆಂದರೆ ಹರಿದಾಸ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವಾಗ 
ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿಶಂ ? ಭಾಗವತ ಧರ್ಮದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮೆ ಶಯಾಂತು, ಸ್ತ ತಂತ್ರವಾಗಿ 

ಬೆಳೆದ ಹರಿದಾಸ ಫಂಥ, ವಚನಕಾರರಿಗೇಕೆ ಕೃತಜ್ಞ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ, 
ಇತಿಹಾಸವೇ ಉತ್ತರ ಎನ್ನಬೇಕಾಗಂತ್ತದೆ, ಕ್ರಿ.ಶ.ಹನ್ನೆರಡಂ-ಹದಿಮೂರನೆ ಶತಮಾನ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಾಟಕ ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಕ್ರಾಂತಿ, ' 
ಆಂದೋಲನ ನಡೆದವು. ವಚನಕಾರರ ಚಳವಳಿ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಪಂಗಡಗಳವರನ್ನೂ 

ಆಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಕಳೆದಂಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಶೈವಧರ್ವೂವನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನ 

ಗೊಳಿಸಿ, ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ ಪದ್ಧ, ತಿಯನ್ನೂ ಸ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಸಮಾಜ ಸಂಧಾರಣೆಗಾಗಿ 3 ಸತತ 

. ಶ್ರವಿಸಿದ ಬಸವಣ ನವರ ನೇತೃ ತ್ವ ದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಶಿವಶರಣರಂ ಬಂದರಂ. ವಚನಗಳೇ 

` ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ 'ಓಂದಂ ಹೊಸ "ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಿರಿ ನೀಡಿದ್ದವು, ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಒಂದು 
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ಪದ್ಧತಿಯಾಯಿತಂ. ವೀರಶೈವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಗಳು, ವಚನಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಬದುಕು 

ಸತ್ಯ, ಕನಸೆಲ್ಲ. ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವಲ್ಲಿ ಜಾಶಿ ಕುಲ ಅಲ್ಲ, ಶಂದ್ಧ ಹೃದಯ, ಮನ 
ಸರಿಯಾದ ನಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗ ಸೃಜಿಸಬಲ್ಲಿರಿ, ಅಂತೆಯೆ ದಂರ್ನಡೆ 

ಯಿಂದ ನರಕ ಎಂದಂ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರಂ ಬಸವೇಶ್ವರರು, ಇದಂ ಕರ್ಮಕಾಂಡ, 

ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗವನ್ನೂ ಕಟಂವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುವ ಒಂದಂ ಚಳಂವಳಿ ; ""ಕಾಯಂಕವೇ 

ಕೈಲಾಸ'' ಎಂಬ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಡವೂಡಿತಂ, "ಶಂಕ್ಸ ಶೋಣಿತ , 

ಮಜ್ಜೆ ಮಾಂಸದ ಹೆಸಿವು ತೃಷೆವ್ಯಸನ ವಿಷ ಪಯಾದಿಗಳೊಂದೆ ಭೇದ'' ಎಂದರ. ಆವನಂ 

ಬೆವರಂ ಹರಿಸಿ ದಂಡಿದು ಬದುಕಬೇಕೆ ವಿನಹ, ಬೇರೊಬ್ಬರ ದುಡಿಮೆಯ ಫಲ 

' ವನ್ನುಂಡ ತೇಗಿ ಬದುಕುವುದಲ್ಲ. ಇದಂ ದುಡಿಮೆಯ ತತ್ವ, ವಡನಕಾರರಂ ಬೋಧಿಸಿ, 
ಆಚರಿಸಿ ತೋರಿದ್ದು. ಭಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಯ ಬುನಾದಿ, ಜ್ಞಾನ ಸಮನ್ಯಯ ಭಕ್ತಿಯೇ 

ಬೇರಂ, ವಿರಕ್ತಿ! ಯೆ 'ಪಂರ, ಜ್ಗಾ ಸ್ಲಿನವೇ ಅದರ ಫಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಲದ, ಜಾಶಿ ತಿಯ ಮಾತೇ 

ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಕೊಟ್ಟ 

ಶಿಳಿವಿನ ಹಾದಿಯಾಯಿತೆನ್ನಬೇಕು... ಹರಿದಾಸರ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳು ತಿಳಿಗನ್ನಡ ನುಡಿ 

ಯಲ್ಲಿವೆ. ವಚನಕಾರರು ಜನಪದ ಆಡುನುಡಿಯಲ್ಲಿ ತವ್ಮೂ ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆದಂ 

ಹರಿದಾಸರಿಗೆ ಒಂದಂ ವಿಧದ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ 
ಭೂಯಿಷ್ಯವಾಗಿದ್ದ, ದೇವನಾಗರೀ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದ್ದ ದೆ ತೆ ವಂತ ಸಿದ್ಧಾ ಯ, 

ವಂಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು, ಜಯತೀರ್ಥರಂ ವೆಯಂತಾದವರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ 

: ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳು, ವೇದೋಪನಿಷತ್ತು ಪುರಾಣಗಳು ಇವೆಲ್ಲದರ ಸಾರವನ್ನೂ 

ತಿಳಿಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸರು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಉಪಕರಿಸುವಂತಾ 

ಯಿತು. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಸಂಗೀತಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾವಂ ನೀಡಿದರು. 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭೆ 

ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಗವಂವನ್ನೂ . ಭಾಗವತಧರ್ಮುದ ,ಮೂಲದಷ್ಟೆ 

ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲೆತ್ಲಿಸಿದರೂ, ಇವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಂಧ್ಯವಂತ ವೆಯದ್ರೆ ಇರುವುದರಿಂದ, 

ಮಧ್ಯಾಚಾರ್ಯರ ನಂತರ ಬಂದದ್ದು ಹರಿದಾಸರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎನ್ನಬಹುದು, ಅಂದರೆ, 

೧೩ನೆ ಶತಮಾನದಿಂದೀಚೆಗೆ ಅಷ್ಟೇಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನೇ ಮೊದಲ ಹರಿದಾಸರೆಂದಂ . 

ಪರಿಗಣಿಸಿದಾರೆ ; ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, 'ಅವರ. "ದ್ವಾದಶಸ್ತೋಶ್ರ'ದಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ಆಗಿರುವ 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಹೊಳಹು. 

ದ್ವೈತ ತತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾನವಕೋಟಿಯೆಲ್ಲ ದಾಸರೇ. ಹರಿದಾಸ ಎಂಬ 

ಪದದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಹರಿಯನ್ನು ಚಿಂತಿಸಂವಾತನೆಂದೂ ಅರ್ಥ ಆಗಂತ್ತದೆ. ಈಗ ಹರಿ 

ನಾರಾಯಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವವನು. ಜೀವ ಕೋಟಿಯೂ  ನಿತ್ಯರೆ. 
ಆಂದರೆ ಈಗ ದಾಸರು ಸದಾ ಇರಂವರೆಂಬುದಾಯಿತು, 'ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದಾಸ 

4 \ ಸ 
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ಕೊಟ, ಅನಾದಿ'* (ದ್ವೈತ) ಈ ಮತದ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೆ ಪರಮಾತ್ಮನ 

ಮೊದಲ ದಾಸಿ, "ಆಂಭ್ರಣೀಸೂಕ್ತ'ದಲ್ಲಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯಂ ತಾನಂ ಪರಮಾತ್ಮನ, 

ದಾಸಿಯೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾ ಳೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಾಯಂ, ಸರಸ್ಸ ತಿ, ಭಾರತಿ, 

ಶೇಷ, ಗರುಡ, ರಂದ್ರಾದಿಗಳಂ ಅನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬರಂತ್ತಾರೆ,3 
ಇದಲ್ಲದೆ ಬ್ರಹ್ಮಮಾನಸ ಪುತ್ರರಾದ ನಾರದರನ್ನೂ ಹರಿದಾಸರೆಂದೇ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ.* 

ಹರಿದಾಸ ಉಗವಂ ಕುರಿತಂತೆ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರ ಸಳಾದಿಯ ಪಾಠ ಇಂತಿದೆ; 

ಶ್ರೀಪತಿಯ ನಾಭಿಕಮಲದಿ ಅಜ ಜನಿಸಿದನು | 

ಅಜನ ಮಾನಸಪ್ರಶ್ರರೇ ಸನಕಾದಿಗಳು 1 

ಸನಕಾದಿಗಳ ಶಿಷ್ಯರೇ ದುರ್ವಾಸರು | 

ದುರ್ವಾಸರ ಶಿಷ್ಯರೇ ಪರತೀರ್ಥರಂ । 

ಪರತೀರ್ಥರ ಶಿಷ್ಯರೇ ಸತ್ಯಪ್ರಜ್ಞರು । 

ಸತ್ಯಪ್ರಜ್ಞರ ಶಿಷ್ಯರೇ ಪ್ರಾಜ್ಞತೀರ್ಥರು । 

ಪ್ರಾಜ್ಞೃತೀರ್ಥರಶಿಷ್ಕರೆ ಅಚ್ಯುತಪ್ರೇಕ್ಷರು 1 

ಅಚ್ಯುತಪ್ರೇಕ್ಷರ ಸಂಜಾತರೇ ಮಹಾಭಾಷ್ಯಕಾರರು 1 

ಮಹಾಭಾಷ್ಯಕಾರರೇ ಮುಖ್ಯಪ್ಪಾಣರು । 

ಗುರುಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಪತಿ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರವಿಕಲನದಾಸರಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ॥ 

ಮಂಂದೆ ಬಂದ, ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು, ಶ್ರೀಮಧ್ಭಾ ಕಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕಂದಿತೇ ಹೇಳಂತ್ರಾರೆ : 

*"ಪನ್ನಂಗಶಯನ ಶ್ರೀಹಯವದನ ದಾಸರೊಳು ನಿನ್ನ ಪೋಪುಲರೈಂಬಿ ಮಧ್ವಮಂನಿ 
ರಾಯ" ಎಂದಂ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದಲ್ಲಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ 

ಸಾಗಂವ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ""ದ್ಯಾದಶಸ್ತೋಶ್ಪ''ವನ್ನು ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೊದಲ 

ಪುಷ್ಪ, ಕೊಡುಗೆ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹನ್ನೆರಡು ಪುಟ್ಟ ಅಧ್ಯಾಯಂಗಳಂಳ್ಳ ಈ 

ಸ್ಟೋತ್ಪವನ್ನು, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲೋಸಂಗ, 
ದೂರದ ಮಲ್ಫೆಯ ಕಡಲ ತಟೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯನ್ನೊ. ಳಕೊಂಡಿದ್ದ' ಗೋಪೀ 

ಚಂದನದ ಗಡ್ಡೆ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ, ಹಾಡಂತ್ರ 

ಬಂದರೆಂದಂ ನಂಬಂಗೆಯಿದೆ. ಈ ಸ್ಪೋತೃದಲ್ಲಿ ಮಠತಧವದ ಅನೇಕ ಸತ್ಯಗಳನ್ನೂ 

ಕಾವ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ, ಶ್ರೀವಂಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಂ, ಹಾಗೂ ಈ 
ಸ್ತೋತ್ಪವೇ ವಂಂದೆ ಹೊನಲಾಗಿ ಹರಿದ ಹರಿದಾಸ ಭಕ್ಷಿಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಕ 
ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಯಿಂತೆನ್ನಲಾಗಿದೆ. 
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ಆನಂದಮುಕುಂದ ಅರವಿಂದನಯನ 1 ಆನಂದಶೀರ್ಥಪರ್ರಾಂದವರೆದ | 

ಸುಂದರಮಂದಿರ ಗೋವಿಂದ ವಂದೇ । ಅನಂದತೀರ್ಥಸರಾನಂದವರದ | 

ಚಂದ್ರಸುರೇಂದ್ರಸುವಂದಿತ ವಂದೇ । ಆನಂದಶೀರ್ಥಪರಾನಂದವರದ | 

ದ್ರಕೆ ಕ ವಂದೇ | ಆನಂದತೀರ್ಥ ದವರದ ॥ 

ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀವಂಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ತಮಗಿತ್ತ ಆಶ್ರಮನಾಮವಾದ 
“ಆನಂದತಶೀರ್ಥ”' ಎಂಬಂದನ್ನೂ ಅಂಕಿತವಾಗಿ ಬಳೆಸಿರಂವಂಕಿದೆ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ 

ನಿರ್ಣಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ, ಹಾಗೂ ಅವರ ಜೀವನಚೆರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 
“ಕಲ್ಪನೆಯ ಹಂದರ ಹಬ್ಬಿ ಬೆಳೆದಿದೆ”. ಆಚಾರ್ಯರ ಅವತಾರ ಕಾಲ, ಹಾಗೂ ಅವರು 
ತಿರೋಧಾನವನ್ನೆ ಅದ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಇರಂವ ಭಿನ್ನ ವಿವರ, ಕಾಲ 

ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲು ಇರದಿದ್ದ ನೇರವಾದ 'ಶಾಸನ, ಈ ಚರ್ಚೆ, ಗೊಂದಲ 

ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದವು. ಒಂದೊಂದು ವಂಠದವರದ್ದು ಓಂದೊಂದೂ ತೇದಿ. ಆದರೆ 

ಮಧ್ಯ್ವಾಜಾರ್ಯರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಹೆ ೈಷಕೇಷತೀರ್ಥರ ''ಆಣುವಂಧ್ಯ ಚರಿತೆ''ಯಲ್ಲಿ 

ಉಕ್ತವಾಗಿರುವಂತೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಮರೆಯಾದದ್ದು ''ಕ್ರಿಸ್ತಾಬ್ಬ ೧೩೧೭ ರ ಜನವರಿ 

ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೆಯ ಶನಿವಾರ'',. ಹೃಷಿಕೇಶತೀರ್ಥರ ಮಾತಿಗೆ ಪೋಷಕವಾಗಿ ಶ್ರೀ 

ಕೂರ್ಮೂದ ನರಹರಿತೀರ್ಥ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಸನ ಪ್ರಕಟವಾದದ್ದು ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರ ಕಾಲ 
ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಆಯಿತು. ಆಂತೂ "ವಿದ್ವಾಂಸರ ಇತ್ತೀಚಿನ “ಅಭಿಮತದಂತೆ, 

ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಜನನ ವರ್ಷ ೧೨೩೮,'' “ತಿರೋಧಾನವಾದ ವರ್ಷ ಕ್ಲಿ.ಶ.೧೩೧೭'' 
ಅಂದ ಮೇಲೆ, ಕರ್ಣಾಟಕ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆರಂಭ ಆದದ್ದು ಅನಂತರವೆ ಎಂದಂ 

ಹೇಳಬಹಂದಂ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರಂ ದ್ವ ಸಿದ್ದಾ ಂತ ಪ್ರವರ್ಕಕರಾಬಂತೆಯೆ, 

ಭಕ್ತಿಪಂಥವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು. 

ಮೊದಲ ಕೀರ್ತನಕಾರ 

ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಆರಂಭ ಆದದ್ದು ಶ್ರೇ ಅಚೆಲಾನಂದದಾಸರಿಂದ ಎಂಬ ಅಭಿ- 
ಪ್ರಾಯ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು. ' ಅಚಲಾನಂದದಾಸರ ಕಾಲ ಕ್ರಿ.ಶ. ೯ನೆ ಶತಮಾನದ "“ಕನ್ನಡ 
 ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯವು. ಅವರಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತೇ ಹೊರತೂ ನರಹರಿಶೀರ್ಥರಿಂದಲ್ಲ'' 

ಎಂಬಂದಂ ' ಬೇಲೂರಂ ಕೇಶವದಾಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ 
ಆಚಲಾನಂದ ದಾಸರಿಗೆ ವಿಠಲ ದರ್ಶನವಾದ ಬಗ್ಗ ಉದ್ಧರಿಸುವ ಒಂದಂ ಪದ್ಯವನ್ನು 

ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ : ' 

ಕಾಶೀತಿಸಂಖ್ಯಾ ಶಕಕಾಲ ಕಾಬ್ಬೇ 

ವಿಳಂಬಿ ವರೀ ಕಲಿಚ್ಛೈತ್ತಶುಕ್ಲೇ 
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` ಪಕ್ಷೇ ದೆಶಮ್ಮಾಂ ದಿನಮಧ್ಯಕಾಲೇ 

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕೋ ಭೂದ್ಗುರುವಿಠಲಾಖ್ಯ ॥ 

ಈ ಪದ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ೮೦೧, (ಕ್ಲಿ ೬೫.೮೭೯) ವಿಳಂಬಿ ಸಂವತ್ಸರದ 

ಚೈತ್ರ, ಉದ್ದ ದಶವಿಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಿಶೆಲನು ದಾಸರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು, ಈ 

ಅಚಲಾನಂದದಾಸರ ಕಾಲಮಾನದ. ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು 
ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿ, ಹೇಳಬಹುದಂ : 

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರೊ. ಆರ್. ಎಸ್. ಪಂಚಮಂಖಿಯವರಂ ಅಚಲಾನಂದ 

ಾಸರ ಕೃತಿಗಳ ಭಾಷೆ ಮುಂತಾದಂವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತ * ” ಗೌಶೀತಿ 

ಸಂಖ್ಯಾ: ಶಕ” ವನ್ನೂ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಶಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಯವರು ೮೦೧ ಎಂದು 

ಎಣಿಸಿ ಜೀಲೂರ ಕೇಶವದಾಸರು ಶ್ರೀನರಹರಿತೀರ್ಥ! ರಗಿಂತ ಮೊದಲಂ ಶಕ ೮೦೧ 

(ಕ್ರಿ.ಶ.೮೭೯)ರಲ್ಲಿ ಅಚಲಾನಂದದಾಸರು ಬಾಳಿದ್ದರೆಂದೂ ಅವರಿಂದ ದಾಸಕೂಟವು 

ಮೊದಲುಗೊಂಡಿತೆಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಂ ಸಮರ್ಪಕವಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಅಚಲಾ 

ನಂದಾಂಕಿತೆ ಪದಗಳ ಭಾಷೆಯು ೯ ನೆ ಶತಕಕ್ಕೆ ಸರ್ವಥಾ ಅನ್ವಯಿಸಬಾರದಂ.'” 

ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಂವರಿದ ಅವರು, "ಭಾಷೆಯ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೂ ವಿಚಾರ- 

ಶಬ್ಧ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಸಾಮ್ಯದಿಂದಲೂ ಅವರಂ ಪುರಂದರದಾಸರಿಗಿಂತ ಇತ್ತೀಚಿನವ 

ರೆಂದಂ ತಿಳಿಯೆಬೇ ಕಾಗುತ್ತದೆ' 147 ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನು ಸವಂರ್ಥಿಸುತ್ತ ವಃತ್ತೂ ಮಂಂದಾವರಿದು, ಹೆಚ್, ಕೆ. ವೇದವ್ಯಾಸ 

ಜಾರ್ಯ|ರು “್ಪೈ್ಪಂ್ಪ್ಲಸೃಫ್ರೆೊಶ.0ೆ೦೧, ಶಕ ೧೨೮೧ ವಿಳಂಜಿ ಸಂವತ್ಸರವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸಂ 

ತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಆಚಾರ್ಯರ ತರುವಾಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ವವಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯ 

ದಲ್ಲೇ ಬಂದ ಹರಿದಾಸರು. ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ನರಹರಿಶೀರ್ಥರ ಸಮಾಕಾಲಿಕರಂ'' ಎಂದು 
. ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. . ಈ ಮಾತನ್ನೂ ಒಪ್ಪಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಚಲಾನಂದ ವಿಠಲಾಂಕಿತವುಳ್ಳ 

ಅಚಲಾನಂದದಾಸರು ಕ್ರಿ. ಶ. ೯ನೇ ಶತಮಾನದವರಿದ್ದು, ಸ್ಮಾರ್ತ ಭಾಗವತ ಸಂಪ 

ದಾಯದ* ವರೆ ವಿನಹ ಮಾಧ್ಯ ಸಂಪ ಕೃದಾಯದವರಲ್ಲ er 'ವ್ಯಾ ಸಾಚಾರ್ಯ ರಂ 

ಸೂಚಿಸಿರುವ !ಆಚಲಾನಂದದಾಸರು, ಎರಡನೆಯವರೆ ಇದ್ದಿ ರಬೇಕಂ, 3 'ಆಚಲಾನಂದ 

ದಾಸರ ಕಾಲ, ಎಠಲನ ದರ್ಶನ ಅವರಿಗಾದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳ 

ಕೊರಡಂತೆ ವಿದ್ಯಶ್ಬೂರ್ಣವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ಡಾ. ಜಿ, ವರೆದರಾಜರಾವ್ ಅವರ 

ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿಪ್ಟಾ ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಪರಿಶೀಲಿಸಬಹಂದಾಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು 
ಜೆಲೆಯಂಳ್ಳ ಸಂಶೋಧಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹುಲಗೂರು ಕೃಷ್ಣಾ ಸಚಾರ್ಯರಂ ಡಾ. "ಕ ಎಂ, 

ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಆವರೂ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. 
1. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಹುಲಗೊರು ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪಾಯ, 

ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜೇಖಿಸಿರುವ ಸಂಸ್ಥ ಸೈತ ಪದ್ಯ ವನ್ನು ಅರ್ಥಯಿಸುತ್ತ, '"'ಕಾಶೀತೆ ಸಂಖ್ಯಾಶತ 
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ಇಲಿಕಾಬ್ಬೇ” ಎಂದಂ ಪಾಠವನಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀ ಕೇಶವದುಸರು ಹೆಟಟೆಂವಂತೆ 60 

ನರ್ಜಯಂಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಂಖ್ಯೆಯ ಶಬ್ದ ಉದ್ದೇಶಪೂರೃಕವಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ 

೨೮೧ ಶಕ ವಿಳಂಬಿ ಸಂವತ್ಸರ ಎಂದು ಆಗುವುದಂ ಎ.ದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಅಚಲಾ 

ನಂದವಿಠಲರ ''ಕೇಳೋ ಜೀವನವೆ ನೀ ಮಧ್ವಮಶವನನಂಸರಿಸಿ ಶ್ರೀಲೋಲನಂಘ್ರಗಳ 

ನೆನೆದು ಸಂಖಿಸೋ'' ಎಂದು ಇರುವ ಕೀರ್ತನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನೂ ಕತ 
ನೇರ ಪ್ರಸ್ನಾಪವಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ' ಇವರು ವಂಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ನಂತರ ಇದ್ದವ 

ರೆಂಬುದಂ ಕ್ಕ ೈಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಅಭಿವಂತ, 

2. ಡಾ. ಜಿ. ವರದರಾಜರಾಯಂರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ : 
ತಾವು ಅಚಲಾನಂದದಾಸರ ವಂನೆತನದವರಿದ್ದ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ವಿವರ 

ವನ್ನು ತಮ್ಮ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೃತಿಗಳ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶದಪಡಿಸಿರಂತ್ತಾರೆ.೫ ಆದರ 
ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕೆಲವು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು : 

ಅಚಲಾನಂದದಾಸರಿಗೆ ವಿಂಲ ದರ್ಶನದ ವಿವರ, ಆ ವಂಶದವರಿಗೆ ಪೂಜಾದಿಗಳಿಗೆ 

ಸೌಕರ್ಯ. ಶ್ರೀಯಂತ ದಾಸರ ಊರಂ ತಂರುವೇಕೆರೆ-ಆಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಅವರ ' ವಂಶಸ್ಥ 
೦ದಾರೆ. ಅಚಲಾನಂದರು ಕಟ್ಟಿದ ಮಠದ ಅವಶೇಷ, ಕಂರಂಹಂ ಇವೆ, ಆನಂತರ 
ಪ್ರೀಗೋಪೀನಾಥದಾಸ, ಮುದ್ದುವಿಕೆಲದಾಸ,  ಪಾಂಡುರಂಗದಾಸರು ತಂತಮ್ಮ. 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಠಲನನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರು. ರಾಜಮನ್ನಣೆಯೂ ದೊರೆತಿತು. ಬಲ್ಲಾಳ 

ರಾಯಂನಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ನೀಡಿದಂದಾಗಿ ತಿಳಿಯಬರಂತ್ರದೆ, ಪಾಂಡಂರಂಗದಾಸರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ 

ಉಡಂಹಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಪದ್ಮೆತಿಯ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಡೆವಳಿ ಇರಬೇಕು. ಈ 

ದಾಸರನ್ನು ""ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು'” ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಂವುಧದಿಂದ, ಆಚಲಾನಂದ 

ರಿಂದ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಯತ್ಯಾಶ್ರವು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರಂ. " ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ 

ನಗರದರಸರಂ ಆಚ್ಯುತರಾಯಂನ ಕಾಲವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರಂವ್ರದರಿಂದ, ಈ ಓಲೆಗರಿಯ 

ಗ್ರಂಥ ಕ್ರಿ.ಶ.೧೫ನೆ ಶುದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಇವರನ್ನು 

' "ಅಚಲಾನಂದಸ್ವಾವಿಂಗಳು', 'ಅಚಲಾನಂದದಾಸರಂ' ಎಂದೆಲ್ಲ ಕರೆವ ವಾಡಿಕೆ ಇಂದಿಗೂ 
ನಡೆದಂ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಪಂಢರಾಪುರದ ವಿಠಲನ ಪ್ರಭಾವ ಒಂಭತ್ತನೆ ಶದ 
ವೇಳೆಗೇ : ಎಷ್ಟರವಂಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿತ್ತೆಂಬುದೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಂತ್ತದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 
ವೈಷ್ಣವ ಸಂತ ಭಕ್ತನಾದ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರನಂ "ಕಾನಡಾ ಹೋ ವಿಠ್ಠಲ ಕರ್ಣಾಟಕೊ 
ತ್ಕಾನೇ ವಂಜಲಾ ವಿವಾನೇರ್ಧೂ' "'ಕರ್ಣಾಟಕ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಲೈ ಪ್ರಿಯಂದೇವನೆ 

ನೀನಂ ನನ್ನ ವಂನಸ್ಸನ್ನೂ' ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾವಂಬೇವನಾದರೊ 
ಕನೋಜ' ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಂಖ್ಯವೊ ಗಂಜರಾತ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಹೇಗೆ ದ್ವಾರಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರವೊ ಹಾಗೆ ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಂಢರಾಪುರದ ವಿಠ್ಮಲ''' ಎಂದಂ 

ಕ್ಷೇತ್ರ ವಂಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಚಲಾನಂದರಿಂದ, ವಿಠಲೋಪಾಸನೆಯ 

ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂತ್ತೃದೆ, 

( 
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ಮೇಲ್ಮೈ ತಿಳಿಸಿರುವ ಭಾಗವತ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅಚಲಾನಂದರಂತೆಯೆ ಮಧ್ಯ 

ಪರಂಪರೆಗೆ ನಿರಿಸಿರುವ ಅಚಲಾನಂದವರೂ ಒಬ್ಬ ರು ಈ ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆ 
ಭಾಷೆ ೯ನೇ ಶತಕವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ವಂಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ 
ಬಂದವರು ಬೇರೆ ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳು ಅರಿಕಿತ ಪಲ್ಲಟ 

ಆಗಿರುವುದು. ಉಗಾಭೋಗಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂಕಿತಪಲ್ಲಟ ಇಲ್ಲಿ ಗವಂನಸೆಳೆವಂಥದಂ.5 "ಈ 

ಹರಿದಾಸರು ಆದ್ಯರೊ ಇಲ್ಲವೆ ಇತ್ತೀಚಿನವರೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಯೇ 

ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ.''58 ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮಂಖ 
ಪ್ರಕಾರಗಳಾದ ಕೀರ್ತನೆ, ಸುಳಾದಿ, ಉಗಾಭೋಗ-ಇವು ಮೂರೂ ಕಾಣಬರಂವುದರಿಂದ 

ಈ ಪದ್ಧತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರವೇ ಈ ಹರಿದಾಸರು ಇದ್ದಿರಬೇಕಂ 
ಎನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. `'ಅಚಲಾನಂದದಾಸರಂ ೮ನೆ ಶತಮಾನದ ವೇಳೆಗೆ ಇದ್ದರೆ ಎಂಬ 
ಮಾತು ಇತಿಹಾಸದ ಆಧಾರ ಪಡೆದಿದೆಯೆ ಎಂಬುದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದು ಬರಿ 

ಕಟ್ಟುಕತೆಯಾಗಿದ್ದಿರಜೇಕು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬೆಂಗೇರೆಯವರು.೫ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ 

ಗಳಿಂದ, ಜಿ. ವರದೆರಾಜರಾಯೆರು ತಳೆದಿರುವ ನಿಲುವೇ ನವಂಗೆ ಸರಿಯೆಂದಂ ಅನ್ನಿಸಂ 

ತ್ತದೆ. “ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಇಬ್ಬರು ಅಚಲಾನಂದರು ಇದ್ದಿರಬೇಕು.'' 
ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆದ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕರೆಂದು ನರಹರಿಶೀರ್ಥರನನ್ನು ಕಂರಿತಂ » 

ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ತೂ ನರಹರಿಕೀರ್ಥರೇ ಹರಿದಾಸ | ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆದ್ಯ 

ಆಚಾರ್ಯರೆಂದು ಹೇಳಬಹಂದಂ"''! ಎಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಸಸಾಹಿತ್ಯ 
ಶ್ರೀಪಾದರುಜರಿಂದ ಪ್ರವರ್ಶಿತವಾಯಿತೆಂಬಂದಂ ಸತ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಧ್ಯಾ 
ಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯ ರಾದ ನರಹರಿತೀರ್ಥರೇ ಇದರ ಆದ್ಯ ಪ ರ್ರವರ್ತಕರೆಂದಂ ಪ್ಲ ಸಿದ್ಧಿ ಯಿದೆ. 

ಮಧ್ಯಾ ಸ್ವಚಾಯ್ಯರ ದ್ವಾ ದಶಸ್ತೋತ್ಸವೇ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಕ'' ಎಂಬ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹರಿ 
ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಗಮ “ದ್ಯಾದಶಸ್ತೋತ್ಪ''ದಿಂದಲೇ ಆಯಿತೆಂಬ ಧ್ವನಿಯೂ 
ಇದೆ, 

ನರಹರಿಶೀರ್ಥರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬೇಲೂರಂ ಕೇಶವದಾಸರು ವಿಶದೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.₹8 
ಅದ್ವೈತ ತತ್ವವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಿದ್ದ ಅವರಂ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೆದುರು ವಾದಿಸಿ, 

ಸೊರೋಷ್ಟಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಯತ್ನಾಶ್ರ ಮ ಸ್ವೀಕಾರ. ಮಾಡಿ ನರಹರಿತೀರ್ಥ 

ರಾದದ್ಧೂ. ಇವರ ಎರಡಂ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನೂ ಸರ್ಣಾಟ್ ಭಕ್ತವಿಜಯಂದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ 

ದ್ಹಾರೆ, ಶ್ರೀನರಹರಿತೀರ್ಥರಂ ಕೂರ್ಮದ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾವಿಂಯ ಉಪಾಸಕರಾಗಿದ್ದೂ 

ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಹೆಸರನ್ನೂ ಶ್ರೀವ। ನ್ನ್ನ 

ಪಡೆದ ಮೋಲೆ ಅದರ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ರಘುಪತಿಯ ಅಂಕಿತನನ್ನೂ ಈ ಪದಗಳಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವರೆಂದಂ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಅದು ಭಾಗಶಃ ಹೀಗಿದೆ : 
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ತಿಳಿಕೊ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನೀನೆ । ಮರುಳೆ 

ತಿಳಕೊ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನೀನೆ ॥ ಪ 1 

ತಿಳಕೊ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನೀ | ಅಳಕೊ ಪೋದಾಯುಷ್ಕೆ 

ಕಳಕೋ ದಮಷ್ಯರುವನ್ನು | ವಿಷಯದಿಂ 

ಸೆಳಕೋ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು । ಸ್ವಲ್ವಾರು 
ಗಳಿಸಿಕೋ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಮರುಳೇ ॥ ಅ, ಪ. ॥ 

ಕಡೆಯ ಪದ್ಯದ ಚರಣಗಳು ಇಂತಿವೆ : 

ಭರತಖಂಡದೊಳು ಭೂಸುರಜನ್ಮೆ 1 ಸರ್ವಜ್ಞ 

ವರ ಶುಸ್ತ್ರದಧಿಕಾರದ 1 ಕಳಕೊಳದೆ 

ಚರಮಸೌಭಾಗ್ಯೋದ್ಧವ ಜ್ಞಾನದಿಂ 

ವಿರಕುತಿಯ ಮೂಲಭಾವ : ಪಡೆಯೋ ನೀ 

ನೈಹರಿ ರಘುಪತಿಯ ಸುಪ್ರೇಮ ಪಡಿ! ಮರುಳೆ, ಈ 

ಇದಲ್ಲದೆ, ದಾಸಕೊಟಿದಲ್ಲಿ ಪ್ಲ ಸಿದ್ಧರಾದ, ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಕರಂ ಹೇಳುವ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕೆ 

ಗಳಲ್ಲಿ ನರಹರಿಶೀರ್ಥರ ಹೆಸರು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಂದೇಹ ಬಂದು, ಅದಿನ್ನೂ 
ಸಂಶೋಧಕ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. 

ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಆನೇಕ ಹರಿದಾಸ ಕೃತಿ 

ಗಳನ್ನೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಗೋರಬಾಳ ಅಜರಂ ''ಹರಿಯೆ 

ಇದಂ ಸರಿಯೆ” ಎಂಬ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನೂ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ರೀಕಿಯಲ್ಲಿ 

ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ,""ಅಂಕಿತ ಕೇವಲ ನರಹರಿ ಎಂದು ಮಾಸ್ಟದಿದೆ.''ಕ8 

ಹರಿದಾಸರ ಕ್ಷ ೈತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳು ಅಂಕಿತ ಸೇರಿಸುವುದು, ಚರಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರ 

ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆಂತೆಯೇ ಶಂದೃವಾದ ಪಾಠಗಳಿರುವ ಹರಿದಾಸ ಕೃತಿಗಳ ಸಂಪಾದನೆ 

ಎಷ್ಟೂ ' ಕಷ್ಟಕರವೆಂಬಂದನ್ನು ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕರಾದ ಡಾ. ಜಿ. ವರದ 

ರಾಜರಾಯಂರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ": ಅದರಿಂದಾಗಿ. ನರಹರಿತೀರ್ಥರದ್ದೆಂದು ದೊರೆತಿರುವ 
""ರಘಂಪತಿ''ಯ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಎಂದು ಕೃತಿಗಳಲಲ್ಲದೆ, ಮೂರನೆಯದಾದ ಈ 

ಕೃ ತಿಯಲ್ಲಿರಂವ "ನರಹರಿ" ಅಂಕಿತಪಲ್ಲಟ, ಅನುಮಾನಕ್ಕೆಡೆಗೊದುತ್ತದ್. (ನರಹರಿ 

ತೀರ್ಥರ ಕಾಲ, ಸಂ: ೧೩ನೆ ಶ,ದ ಕೊನೆ-೧೪ನೆ ಶ.ದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದರೆಂದು ಕನ್ನಡ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರಕಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಾ. ಬಿ, ಎನ. ಕೆ. ಶರ್ಮರು 

ತಮ್ಮ “ನ ಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ದಿ ದ್ವೈತ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ವೆ ವೇದಾಂತ ವನ ಸ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಇತಿ 

ಜಾಸ”'-ಎಂಬ ಹೆಬ್ಬೊತ್ತ ಗಲ್ಲಿ ನರಹರತೀರ್ಥರ ಕಾಲವನ್ನು ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೩೨೪-೩೩ 

ಎಂದಂ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ... ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರಕಾರರ ಟ್ ಒಪ್ಪ 
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ಬಹುದಾಗಿದೆ.) ಆದರೂ, ಮೊದಲೆರಡು ಕೃತಿಗಳ ಪರಿಭಾಷೆ, ಸಹಜತೆ ಇವುಗಳನ್ನು 
ಗಮನಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ದೂ ಅವರದ್ದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವೂ ಬರುತ್ತದೆ. ನರಹರಿ 

ತೀರ್ಥರ ಕೃತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತಾಗ, ಈ ಸಂದೇಹ ಪರಿಹಾರ 

ವಾದೀಶು. ಹೆನುಮಂಂತರಾವ್ ಗೋರಬಾಳರ ಕೈತಿ ಸಂಪಾದನೆ, ಸಂಕಲನ, ಹರಿದಾಸೆ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಸ್ತುತ್ಯರ್ಹನನ್ನಿಸಿದರೂ, ಕರ್ಣಾಟಕದ 

ಇನ್ನಿ ತರೆಡೆ ಇಲ್ಲಿಯ ನಿಗೂ. ನಡೆದಿರುವ ಸಂಶೆ ಬಸಿ ಸುಲ್ಲಿ ನರಹರಿತೀರ್ಥರ ಹೆಚ್ಚಿ ನ 

ಕೃತಿಗಳು (ಕೀರ್ತನೆ, ಸುಳಾದಿ, ಉಗಾಭೋಗ) ದೊರೆತಿಲ್ಲದಿರಂವುದರಿಂದ, ಸದ್ಯ ಕ 

ನಾವು ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿದ ಮೂರು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕ ̀ 

ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ನರಹರಿತೀರ್ಥರ ಕಾಲಕ್ಕೇ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಗಳಿಸಲಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ ಂದೂ 

ಅನ್ನಿ ಸುತ್ತದೆ, 

ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ `ಉಗಮ ಕುರಿತು ಕ ಪ್ರಸ್ವಾಪಿಸಃತ್ತ, ಡಾ. ಕೆ. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ 
ರಾವ್ ಅವರಂ ಶ್ರೀ ನರಹರಿಶೀರ್ಥರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 
1. ದೊರೆತಿರುವ ಕೈತಿಗಳಂ ಮೂರು ಮಾತ್ರ. ಅಂಕಿತ ಸಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ 

ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ. ಅನಂಮಾನಕ್ಕೆಜೆಗೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವರ ಅಂಕಿತವನ್ನು 'ರಘುಪತಿ', 

'ರಘುಕುಲತಿಲಕೆ' ಎಂದಂ ಊಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

2. ಶ್ರೀನರಹರಿತೀರ್ಥರಂ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ: ವನ್ನು ರಚಿಸಿ, ದಾಸಸಂಥವನ್ನೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, 

ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವರ ತೆರುವಾಯೆಂ ನೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ 

ಯಾವ ಹರಿದಾಸೆರ, ಅವರ ಶಿಷ್ಯರ ಹೆಸರಾಗಲಿ, ಕೃತಿಯಾಗಲಿ, ಕಂಡು ಕೇಳಿ 
ಬರದಿರಂವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಂತ್ರದೆ. 

3, ಹರಿದಾಸರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕಂರಿತ ವಂದನಾ ಶ್ಗೊ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿ ್ರೀನರಹರಿತೀರ್ಥರ 

ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಆದ್ಯರಾಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವರೆ ಹೆಸರನ್ನು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ 
ಕಾರಣವೇನಂ?68 

4. ಶ್ರೀನರಹರಿಶೀರ್ಥರಂ ಪೂರ್ವಾಶ್ರವಂದಲ್ಲಿ ಶಾಮಾಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗಳೆಂಬ ಅದೆ ತಿಗಳಾದ 

ಹೆಸರಿನ ಉದ್ಧಾಮ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರಿಗೂ ಮಧ್ಯಾ ಚಾರ್ಜರಿಗೂ 
ವಾದ ಬಿರುಸಾಗಿ ನೆಡೆದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋತೆ ಶಾಮಾಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಂ ತಮ್ಮ 

ಸೋಲನ್ನೊಪ್ನಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರೆಮೇಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ 

ಅವರ ಮತವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿಷ್ಯರಾದರು. ಇವರಂ 

ವಾಸವಾಗಿದ್ದುದು ' ಗಂಜಾಂ, ' ಒರಿಯಾ ಪ್ರಾಂತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇವರು ಉಡುಪಿಗೆ 
ಬಂದಂದಂ ಈ ವಂತ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ, (೧೨ ವರ್ಷ 

ಎಂದು ಹೇಳಂತ್ತಾರೆ.) . ಇವರ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೆನ್ನಡವಲ್ಲವೆಂಬಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ. 

ಇಂತಹವರಂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ 
ಕಲಿತು ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥರಚನೆ ಮಾಡಿದರೇ ಹೇಗೆ ಎಂಬಂದಂ ವಿಚಾರಣೀಯ, 
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ಇದು ಅಸಾಧ್ಯವೇನೂ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹಂಬಾದರೂ ಹೀಗೆ ಇವರ ಜೀವನ 

ದಲ್ಲಾಯಿತೇ ಎಂಬುದು ಸಂಶೋಧನೀಯ ವಿಷಯ.೫ ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಭಾಷೆ 

ಯನ್ನೂ ಕಲಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರು ಎಂದೂ 
ಮೂರೇ ವರರು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಂತ್ರಿರಲಿಲ್ಲವೆಂಬಂದಂ ಖಂಡಿತ. 

ಇವರ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕೃತಿಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. : ಹರಿದಾಸ ಪಂಥದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಒಂದೆರಡಂ ಪದ 

ರಚನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಶೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡವರಿಲ್ಲ, ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥ 
ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳದವರದೆಂದಂ ಇಂದು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದೇ ಪದ ಅವರದೆಂದಂ 
ಹೆಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ... 
ಪ್ರೀನರಹರಿತೀರ್ಥರು ಇಂಥ ಹೊಸ ಪಂಥವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರೆ 

ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರಶಿಷ್ಯರು ಇದ್ದೇಇರುತ್ತಿದ್ದರಂ, ಆ 
ಪರಂಪರೆ ಯಾವುದೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಇದಂವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರೆ ಶಿಷ್ಯರೆಂದು 

ಯಾರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡಂಬಂದಿಲ್ಲ. 

ಹರಿದಾಸ ಪಂಥದ ಪ್ರಮುಖ ಉಪಾಸ್ಕದೇಭಶಾಮೂರ್ತಿ ಪಂಢರಪುರದ ವಿಠಲ 

`ವಿಶಲ'ನೆಂಬ ಶಬ್ದ ಹರಿದಾಸರ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ; 
ಇದಂ ಮೊದಲು ಕಂಡು ಬರುವ ಸ್ರೀಪಾದರಂಜರ ಆಂಕಿತವಾದ ''ರಂಗವಿಠಲ'' 

ಎಂಬಂದರಲ್ಲಿದೆ. ಫ್ರೀನರಹರಿಶೀರ್ಥರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ. ಈ 
“ವಿಠಲ ಶಬ್ದವೂ ಇಲ್ಲ. . 

ಹರಿದಾಸಸೆದ ಪ್ರಯೋಗ ಉಲ್ಲೇಖ 

ಇವು ಶ್ರೀರಾಯರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳ... ಈ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳ ಔಚಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ 

ಹಾಗೂ ಅದೆಷ್ಟು ಸರಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವೇಜಿಸಬಹುದು. ; 

1. ನರಹರಿಶೀರ್ಥರಂ ತಮ್ಮಾ ಪೂರ್ಹಾಶ್ರವಂದಲ್ಲಿದ್ದು ದುಂ ಒರಿಸ್ಸ 'ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಾದರೂ 
ಶ್ರೀವಂಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಂದಳ ಶಿಷ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬಂದ ನಂತರ ಸಂಮಾರಂ 

ಹತ್ತು ವರ್ಷ (ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೩೨೪-೧೩೩೩) ಕಾಲ ವಂಶದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ವಂಗ 

ರಾಗಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ, .ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಕಲಿತು, ರಚನೆ 

ಮಾಡಿದ್ದು ಅಸಂಭವವೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಎನ್ನುವುದು ಶ್ರೀ ವರದರಾಜರಾವ್ 
ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಇದು ಸಾಧ್ಯವುಂಟಂ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆ ನಿಂತ 

ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ಭಾಷೆ ಕಲಿತದ್ಮಲ್ಲದೆ, 

ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸತನ । ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಭುದಾಸತನ । 

ಪ್ವೀತಿಧನಾದಿ. ವಿಷಯದಲ್ಲಿ । ನಿರ್ಭೀತ ದೈವ ಗುರುದೊಲಿಹದಲಿ ॥ 
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ಎಂದು ಕಿನಿಗನ್ನಡದೇಸಿಯನ್ನೂ ಬಳಸುವಪ್ಪರ ಮಂಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಸಾಧನೆ ನಡೆಯಿತೆಂಬು 

ದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೆಯಬಾರದಂ. ಬರೆಹದ ಲಾಲಿತ್ಯವೆ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷ್ಯ 

ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನರಹರಿತೀರ್ಥರ ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಬೆಳೆಯದೆ ಹೋಗಿರ 

ಬಹುದು, ಇತರೆ ಮಧ್ನ 'ಜುತೆಗಳು ಕವಲೊಡೆದು ಬೆಳೆದಂತೆ. ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ 
ರ್ಶಿಗಳನ್ನೂ ತಂದಿತ್ತ ವಿಷಯ ಕೂರ್ಮದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ 

ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲದ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರ ಸುಳಾದಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ 

ನರಹರಿತೀರ್ಥರ ಮಹಿಮೆ ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತ 

ಎ ರಂಜಿಸುತ್ತಿಪ್ಪೆ ಸೀತಾರಾಮ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 

ಪಾಣಿಯಗೇರಿ ಕೂರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹದ್ಮನಾಜರಿಗಿತ್ತರು ॥ 

ಎಂದು ಕೂರ್ಮ ಶಾಸನವೊದಗಿಸಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೇಯಂನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಅದರೆ, "'ಹರಿದಾಸತನ'' ಎಂಬ ಮೊದಲ ಪಡ ನವಂಗೆ ನೆರಣರಿಶೀರ್ಥರಿಂದ ದೊರೆತಿದೆ, 

ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹೊಳಹು ನಹ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆದೆ. ಇವರು ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ 

ಮೊದಲಿಗರೊ ಅಲ್ಲವೊ ಇನ್ನೂ ರ ಆಗಬೇಕಾದರೆ. ರಿಶೀಥಃ ಕನ್ನಡ 
ದಲ್ಲಿಯೂ ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದ! ರಂದು. ಹೇಳಲು ಅಡ್ಡಿಯೇನೂ 

ಇರಲಾರದು.” 16 ಡಾ.ಕೆ. ಎಂ. ಕೃ. ಅವರು. ಹೇಳುವ "ವಿಠಲ' ಎಂದೇ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ 

ಬರಬೇಕೆಂಬ ವಾದ ಸಮಂಜಸ ವಾಗಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಯರ ಅಂಕಿತ “ಕೃಷ್ಣ'” 

""ಸಿರಿಕೈಷ್ಣ'' ಎಂದಿತ್ತು, ವಾದಿರಾಜರ ಅಂಕಿತ “ಹಯವದನ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ, 

ತಿಃ ರ್ಥರ 'ಓಂಕಿತ * ಗೆ ” ಎಂಬಿವುಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 'ನರಹರಿ' ಎಂಬಂದೇ 

ಅಂಕಿತ. ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಯತಿಗಳಂ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದೇವಶೆಯ ಹೆಸರನ್ನೆ 

ಸೂಚಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರ ಬಾಯ್ 1 

ಶ್ರೀನರಹರಿತೀರ್ಥರು ಕೂರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೃಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಉಪಾಸಕರಾಗಿದ್ದು 
ತಮ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಾಶೆಮದ? ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಗೂ ವರೂಲಸೀತಾಲನಮದೇವರ ಸೆ ಸರಣಿಗಾಗಿ | 

ರಘುಪತಿಯ ಅಂಕಿತವನ್ನು ಬಳಸಿದಂವರೆಂದು. ಪಂಚಮಂಖಿಯವರು ಅಭಿಪ್ಟಾಯಂ 

ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹನುವಂಂತರಾವ್ ಗೋರಬಾಳ 7 ಅವರ ಮಾಶಿನಂತೆ 

“ನರಹರಿತೀರ್ಥ”'ರ "ಮೂರನೆಯ ಕೀರ್ತನೆಯು “ಯಾವದೆಂಬ"' ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರವಿನ್ನೂ 
ಇತ್ತರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ?* ಹಾಗೂ ಕ್ಲೀರ್ತನೆಯು ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿ ಏನೂ ಹೇಳಂವಂತಿಲ್ಲ, 

“'ತಿಳಕೊ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನೀನೆ ವಂರುಳೆ'' ಹದಿನೈ! ದು ನುಡಿಗಳ ಕೀರ್ತನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ 

ಕಡೆ ರಚನೆಯ ಶೆ ೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಶೈಥಿಲ್ಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವಂಧಾ ್ವ್ವಕಾರ್ಯರ ನಂತರ ಇದನ್ನು 

ಬರೆದಿರುವ ಸೆಂಭವ ಹೆಚ್ಚು. 'ಹಾಗೇ ''ಎಂತಂ ವಂರುಳಾದೆ'' ಎಂಬ ರಚನೆಯ ಭಿನ್ನ 

ಪಾಠ ದೊರೆತುದರಿಂದಾಗಿ ವಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಗುರುಶಿಸಂವುದು ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ.”5 
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಪಾಠ ನಿರ್ಣಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. 
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ಈ ಪಾಠಗಳ ಜತೆ, ರಚನಾ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ತೋರಿರುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು, ಸಂಗೀತ 
ಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಣವಿಂಸಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಆನಂ 

ಪಲ್ಲವಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಶೆಲಂಗಂ ಕೀರ್ತನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಜನ್ಮಿಸಿದಂದೇ 
“ಕ್ರಿ.ಶ.೧೫ನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ತೆಲುಗಿನ ತಾಲ್ಲಪಾಕೆಂ ಅಣ್ಣವಕಾಚಾರ್ಯರಂ 
ತಮ್ಮ ಕೆಲವು ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅನಂಪಲ್ಲವಿಯನ್ನು ಮೊತ್ತಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದು 

ದಾಗಿ ಸಂಗೀತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ." ಈ ಮಾತಿಗೆ ಪೋಷಕ ಅಂಶವೆಂಬಂತೆ ಹದಿನೈದನೆ 
ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಲ್ಲವಿ, ಆನಂಪಲ್ಲವಿಗಳನ್ನೂ 
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ, ಅದರಿಂದ, ನರಹರಿಶೀರ್ಥರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲಣ ಈ 
ರೀತಿಯ ಅನುಪಲ್ಲವಿಯ ಕಾಣ್ಮೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಒಂದಂ ರೀಕಿ ಅಸಂಗತ 

ವೆನ್ನಿಸಂತ್ತದೆ. ಜಯದೇವ ಕವಿಯ '"ಗೀತಗೋವಿಂದವ್'', ತವಿಂಳಂನಾಡಿನ ಆಳ್ವಾರ್ 
ಸಂತರ ""ನಾಲುಯಿರ ದಿವ್ಯಪ್ಪಬಂಧ''ಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿಯ ವಿಂಗಡಣೆ ಇಲ್ಲ, 
ಆದರಿಂದಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನ ಪ್ರಕಾರ ಆ ವೇಳೆಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರ 

ದಿದ್ದುದೂ ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ. ನರಹರಿತೀರ್ಥರದೆಂದಂ ಹೇಳಲಾದ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಯಾವುದಾದರೂ ಬೇರೆಯವರ ಕೈವಾಡವಿದೆಯೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಹವೂ ಬರುತ್ತದೆ. 

ಡಾ. ಕೆ. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣರಾಯರ ಇನ್ನೊಂದಂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಂತೆ ನರಹರಿತೀರ್ಥರ 

ತರಂವಾಯ ನೂರಂ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರೂ ಕೀರ್ತನಕಾರರು ಖಚಿತವಾಗಿ 
ಕಾಣಬಂದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವದಾಸಕೂಟಕ್ಕೆ ಆದ್ಯ ಪ್ರವರ್ಶಕರೆಂದರೆ 

ಶ್ರೀನರಹರಿತೀರ್ಥರೆಂದೆ : ತಿಳಿಯಬಹಂದಂ.?? ಎಂಬ ಪಂಚವಂಂಖಿಯವರ ಮಾತು 
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೆಯೆ ನಿಲ್ಲಂತ್ರದೆ, ಆದರೆ, ಒಂದು ನರಹರಿಶೀರ್ಥರ ಇನ್ನಿತರ ರಚನೆಗಳಂ 

ದೊರೆಯಂಪವರೆಗೂ ಅವರನ್ನು ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೊದಲಿಗರೆಂದಂ ಭಾವಿಸಂವುದಂ, 
ಪೂರ್ವಾಪರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿವಂರ್ಶಿಸದೆ ನಿರಾಕರಿಸುವುದೂ ಸಲ್ಲದಂ, 

ಕನ್ನಡ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದಂ ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆ ಇದೆಯೆಂನ್ನುವಲ್ಲಿ ವಂಹಿ 
ದಾಸರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ೬೦ ಜನ ಆದ್ಯರಂ, ೯ 

ಜನ ಆರಾಧ್ಯರೆ ಪ್ರಮುಖರೆಂದಂ ಗೊರಬಾಳರಂ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 
1, ಶಾರ್ಜ್ಸದೇವರಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ಉಗಾಭೋಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರಂ 

ವುದನ್ನು ಅಸಂಭವವೆನ್ನಲಾಗದಂ, ?8 

೬೦ ಜನ ಆದ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಲೂರು ಕೇಶವದಾಸರೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, 
ಹನಂಮಂತರಾವ್ ಗೋರಬಾಳರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಂ ಕತೆಯನ್ನೆ ನಿದರ್ಶನ ಆಗಿ 

ಹೇಳಿದಾರೆ? ಅವರಿಗೇ ಮತ್ತೆ "ಶಂಕೆ', "ಅನಂಮಾನ'-""೧೩ನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯ 

ರಾದ ಹರಿಬಾಸರಿದ್ದರೆಂತ ಸಿದ್ಧ, "ಈ ಆದ್ಯರಂ ೧೩ನೆ ಶತಮಾನ ವಂತ್ತು ಅದರ 

ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೆಲಕಾಲ ಮಂಂಚಿನವರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಂತ್ರದೆ'' ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ '"ವಿಚಾರಾಂಶ 

ವಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಈ ತಂಡದವರನ್ನು ನರಹರಿತೀರ್ಥರಿಗೂ ಮಂತ್ತೂ 
7 ; 

| 
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ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಿಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದರೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ''ಆದ್ಯರಸುಳಾದಿ''ಗಳೆಂದಂ 

“ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಶೇಷಾಂಕ” ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಗೋರಬಾಳರು, ೬೦ ಜನ ಆದ್ಯರ ಪೈಕಿ 

೫೨ ಜನರ ಅಂಕಿತಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಇದಂ ಅಲ್ಲದೆ ೯ ಜನ ""ಆರಾಧ್ಯರಂ'' ಬೇರೆ ಇದ್ದ 
ರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.? ಇಲ್ಲಿ ``ಆರಾಧ್ಯರು'” ಎಂದರೆ, : ಮೊದಲು ಶೈವದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು 

ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಕೆಲವರು ಪಂಡರಾಪುರದ ಚಂದ್ರಭಾಗ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ್ಗೆ, 
ಅವರೆಲ್ಲ ಅನಂತರ ವಿಠಲನ ಗುಡಿಯೊಳಗಿದ್ದರಂತೆ. ಅವರಂ ದಾಸದೀಕ್ಷಿ ಪಡೆದು 
ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮಾವಲಂಬಿಗಳಾದ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಕೀಶವದಾಸರ್? ಹಾಗೂ ಗೋರ 

ಬಾಳರೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ, ಅವರಂ ಆದ್ಯರ ಕೆಲವು ಉಗಾಭೋಗ 

ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು5! ಪುನ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆಯ 'ಹರಿದಾಸರ ಪದಸುಳಾದಿ' 
ಗಳೆಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ (ಹಾಗೊ ““ಜಧ್ಯಾತ್ಮಿಕೆ ವಿನಿಧನಿಬಂಧಗಳಂ'' ಎಂಬ ಪುಸ್ತಿಕೆಯಲ್ಲಿ 

ಸಹೆ) ವಿಜಯೆಂದಾಸರೆ ಸುಳಾದಿಯ ೨, ೩ನೆಯ ನಂಡಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಆದರ 

ಸುಳಾದಿಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಆಂಕಿತಗಳಂ ಈ ರೀತಿ ಇವೆ; 
ಅಚಲಾನಂದವಿಠಲ, ಮೆಂದ್ದೂವಿಠಲ,  ಯೋಗೇಂದ್ರವಿಠಲ, ನರಕಂಠೀರವ 

ವಿಠಲ, ಸೊಬಗಂವಿಠಲ, ಗರಂಡವಾಹನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ, ಸಿರಿಕೃಚ್ಚವಿಠಲ, ಕೃಷ್ಣ 

ವಿಠಲ, ವೈಕಂಂಠವೆಂಕಟೇಶ, ವೈಕೆಂಟನಿಠಲ, ಅಚ್ಯುತವಿಕ್ಕಲ, ವರದಕೇಶವ, ಚನ್ನ 
ಕೇಶವವಿಠಶಲ, ವರದರಾಜವೆಂಕಟೇಶ, ವರದರಾಜರಾವಂ, ವರದರಾಜಕೃಷ್ಣ, 
ವಂಂತಾದವು. ' ವಿಜಯಂದಾಸರಂ ಈ ಸಂಉದಿಯ, ಒಂದಂ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ “ಪರವಂ 
ಭಕುತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯವಿಶ್ಶಲನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರು ಆದ್ಮರಂ ನಿರ್ಮಳರಾಗಿ'' ಎಂದಿ 

ದ್ದಾರೆ. ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಘಟ್ಟದ ಪ್ರವಂಂಖ ಹರಿದಾಸರಂ ವಿಜಯಂದಾಸರಂ. 
ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು, ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜರು, ಶ್ರೀವೈಕುಂಠದಾಸರು, 

ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು, ಶ್ರೀಪ್ರರಂದರದಾಸರು, ಶ್ರೀಕೆನಕೆದಾಸಠಂ-ಮುಂತಾದವರೆಲ್ಲ ಹರಿ 
ದಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಿಯದವರಂ, ವಿಜಯದಾಸರಂ ಅವರನ್ನೂ ಈ ಸಂಳಾದಿಯಲ್ಲಿ 
ನೆನಪು ನಣಡಿಕೊಂಡಿರದೆ ಬರಿಯ ಆದ್ಯ್ಕರನ್ನೆ ಹೆಸರಿಸುವುದೇಕೆ ? ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೂ 

ವನ್ನ ಆದ್ಯರಂ "ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ಅವರನ್ನು ಪುರಂದರದಾಸರಂ ನೆನೆಯದೆ 
ಇರಂತ್ರಿದ್ದರೆ ? ಅಥವಾ ಅನಂತರ ಇದ್ದ ಇತರ ಹರಿದಾಸರು ನಿನೆಯದಿರಂವರೆ 7 ಇದಂ 
ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರೆ ಸಿಗದ ಪ್ರಶ್ನೆ. 

- ಆದ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಗೋರಬಾಳರು ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತ 
ವಿಜಯದಾಸರಿಗೆ , ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ""ಗಂರಂಮಹೀಪತಿರಾಯ''ರೆಂಬವರಿದ್ದರೆಂತಲೂ, 

ಆವರು ರಚಿಸಿರುವ 'ಗುರುಸ್ತವನದ' ಒಂದಂ ನಂಡಿಯೆನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ 
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ನೆನದು ನೆನೆಸುವೆ ಮರಂವಾರ ॥ ಜಗ 

ನೆನದು ನೆನಸುವೆ ತಾನನುದಿನ ಹರಿಪದ 

ವನಜಮಧುಪರಾದ ಅನುಭವ ಶರಣರ ॥ ಆ, ಪ, 8 

ಶರಣೆಂದು ಆದ್ಯರ ಸಕಲಪ್ಪಸಿದ್ಧರ 

ಶ್ರೀ (ಸಿರಿ) ಪಾದಪ್ಟೀಯ ಶುಭ ವ್ಯಾಸರಾಯರ 

ವರಹಯಗ್ರೀವ ಜಗವರಿತ ವಾದಿರಾಜ 

ಪುರಂದರದಾಸ ಪ್ರನ್ನರವ ಮಾಳವ 

ನರೆ ತಾಳಪಾಕರ ಸಂತಮತಿ ಕನಕರ 

ಹರಿಭಕ್ತಿ ಉಲ್ಲಾಸರ ಬಂಡೆರಂಗನರಿಕಿಸ ನಿಜ ದಾ 

ಸರ ಮಹೀಪತಿಗುರುನರಣರ ತೋಷರ ವಾರಂವಾರ!3 

ಇದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ '"ಮೇಲಂಗಿರಿವಿತಲಾಂಕೆತ''ರೆಂಬ ಅಂಕಿತವುಳ್ಳೆ ಹರಿದಾಸರ ಒಂದು 
ಉಗಾಭೋಗ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತ“. .....ಸಿರಿವೈಷ್ನವ ವಂತಜಾ ವೈಕೆಂಠದಾಸರಂ 

ಅರವತ್ತು ಆದ್ಯರು ಪುರಂದರದಾಸರು ಸುಶರಾಮೆರೆಸಂವೈ,,..,..., 88. ಎಂದಿರಂವಲ್ಲಿ 

ಆದ್ಯರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ. ಬಂದಿದೆ, ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿಜಯದಾಸರು ಶ್ರೀಪ್ರರಂದರದಾಸರನ್ನು, 

ಕುರಿತು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುಳಾದಿಯಲ್ಲಿ "ಇವರು (ಎಂದರೆ ಆದ್ಯರಂ) ಈ ಪರಿಯಲ್ಲಿ 

ಅಂಕಿತವನು ಹಾಡಿ ಅವನಿಯೊಳಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತ ಅರವತ್ತಾರು ಭವದೂರರಾಗಿ 

ದಾಸರಂ ತವ್ಮೂ ಸಂತೆರೊಡನೆ ವಿರಚಿಸಿದರಂ'' ಎಂಬ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆದ್ಯರು ಶ್ರೀಪುರಂದರ 

ದಾಸರ "ಬಹುಶಃ ಸಮಕಾಲೀನರಾಗಿದ್ದಿರಬಹಂದೆಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ.?' ಈ ಬಗ್ಗೆ 
“ಮೊದಲನೆಯ ಪರಂಪರೆಯ ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪ್ರಮಂಖರೆನ್ನಿಸಿ, ಉಳಿದ ಈ 

ಹಲವಾರು ಒಂದೆರೆಡು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕೆಗೆ ಬಾರದೆ ಇರಬಹದು, 
ಅಂಥವರನ್ನು ವಿಜಯದಾಸರು ಈ ರೀತಿ ಶಮ್ಮ ಗಂರಂಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮರಿಸಿರಬಹುದು'' 

ಎಂಬ ಡಾ. ಜಿ, ವರದರಾಜರಾಯರ ಮಾಶು ಸರಿ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ." ಇದರಿಂದ, ಆದ್ಯ 

ರನ್ನು ಗೋರಬಾಳರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರಂವಂತೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಚೀನರೆಂದಂ ಪರಿಗಣಿಸಲು 

ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಖಚಿತ ವಿವರ ದೊರೆವತನಕ, ಆದ್ಯರನ್ನು 
ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಾಗಲಿ, ಪ್ರರಂದರದಾಸರಾಗಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದರೆ ಆಗ ಇವರನ್ನೂ ಹಳೆಬರೆಂದಂ 

ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅದಲ್ಲದೆ ಗೊರಬಾಳೆರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಆದ್ಯರನ್ನು ಶ್ರೀಪಾದ 
ರಾಜರ ವಂತ್ತು ನರಹರಿತೀರ್ಥರ ನಡುವಣ ಕಾಲದವರೆಂದಂ ಕೂಡ ಭಾವಿಸಲು ಆಗಂವು 

ದಿಲ್ಲ ಆದ್ಯರ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಸುಳಾದಿ, ಉಗಾಭೋಗಗಳಿನ್ನೂ ವಿಜಯಂದಾಸರ . ಅನಂತರ 
ಬೇರೆ ದಾಸರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರದೆ ಹೋದರೆ ಮಾಶ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುಧಷ್ಟೆ,. ಗೋರಬಾಳ 
ಹನಂವಂಂತರಾಯರ ಪೀಠಿಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಶ್ರೀ ಕೆಪಟರಾಳ ಕೃಷ್ಣರಾಯರು, : 'ಕರ್ಣುಟಕೆ 
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ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಶೋಧನೆ" ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಲೇಖನವೊಂದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 
ಇದು ಶಾಸನಾಧಾರಿತ ಸಂಶೋಧನ ಲೇಖನವಾಗಿದ್ದು ನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ತೀ ರ್ಥಹಳ್ಳಿ 

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಗಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದ 

ಲೇಖನವಾಗಿದೆ. ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಉದಹರಿಸಿರುವ ಕೂಡಲಿ ಆಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥರ ಮಠದ 
ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಮಂಶಾಧೀಶರಿಗೂ, ವಿಜಯದಾಸರ ಸಂಳಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಂವ ಆದ್ಯರ 
ಅಂಕಿತಗಳಿಗೂ ಸಾಮ್ಯವಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನೆ ಮನೆಗಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಇವರಂ 

ಅದ್ಯರಿರಬಹೆಂದೆಂ ಬ. ಅನಂಮಾನವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹರಿದಾಸ 
ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂ ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿರಂವ ಯಂಶಿಗಳಂ (ಶ್ರೀಪಾದರಂಜರಂ, ವ್ಯಾಸ 

ರಾಯರಂ; ವಾದಿರಾಜರು ವಯಂತಾದವರಂ) ತವ್ಮೂ ಆಶ್ಚಮನಾವಂವನ್ನು ಆಂಕಿತವಾಗಿ 

ಬಳಸಿರುವುದಂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣರಾಯರ ಶಂಕೆ ಸಮಂಜಸವೆನ್ನಿಸಂ 

ವುದಿಲ್ಲ. ಹರಿದಾಸರ ಅಂಕಿತದ ಉತ್ತರಪದ, ದಾಸನೆಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ, ಯಂತಿಗಳಂಗಲಿ, 

ಮಠಾಧೀಶರಾಗಲಿ ಹೀಗೆ. 'ದಾಸ'ನೆಂಬ ಪದವನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಂಕಿತನಾಮದೊಡನೆ 

ಒಕ್ಕೂಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅದೂ ಕೃಷ್ಣರಾಯರ, ಅನಂಮಾನಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿಯಾಯದಾಗಿದೆ. 
ನರಹರಿದೇವನೆಂಬಾಶ ಸಂಲತೀರ್ಥರೆಂಬಂವರಿಂದ ದತ್ತಿ ಪಡೆದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಈ 
ಶಾಸನವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ""ಆರಾಧ್ಯ'' ಎಂದಂ ವಾಚಕ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ. 
ಇದನ್ನು *"ಆದ್ಯ''ರ ಬೆಂದಂ ಅಮೆಮಾನಿಸುವುದಂ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲೂ ಕಾರಣ 

ಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣರಾಯರ ಶಂಕೆ ಅನುಮಾನವಾಗಿಯೆ. ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೃಷ್ಣ 

ರಾಯರು ತಮ್ಮ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿರಂವ ವಿಠ್ಠಲನ ಉಪಾಸನೆ ಗಮನಾರ್ಹ. 
ಶ್ರೀವಂಧ್ವಾ ಚಾರ್ಯ ರಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನ ಆರಾಧಕರಾಗಿದ್ದು. * ತಾವುಸ್ಕಾ ಪಿಸಿದ ಇತರ ಮಠ 

1ಳಾದ ಸಿದೊರಂ, ಪುತ್ತಿಗೆ, ಸುಬ್ರ ಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ವಿಠಲದೇವತೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ 

೨೦೫, ವಿಠಲೋಪಾಸಕೆಗೆ ದೊರೆತಿರುವ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಠ್ಠಲನ 

ಪಾಸನೆ ಬಹಂ ಪ್ರಾಚೀನವಾದದ್ದ್ಧ. ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡರಿಸಿರಂವ ವೈ ೈಷ್ಣವ ವಿಶ್ವಲಪ್ಪ, 
ಕಂಡರಿಭಟ್ಟ, ಎಂಬ ಅಂಕಿತನಾವಂಗಳಂ ಹಾಗೂ ಕಾಶಿ, ಗಯಾ, ಪ್ರಯಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರ 

ಳಿಗೆ ಸವಂನಾಗಿ ಪಂಡರಾಪುರವನ್ನೂ ಪವಿಶ್ರಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ವೃಶ್ತಾಂತ, 
ಕಾಂಡಂರಂಗನ ಭಕ್ತಿಯಂ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಕೊಳ್ಳುತ್ತ ವಂಂನ್ನಡೆದಿದೆಯೆಂಬಂದನ್ನು ದೃಢ 

ಸಡಿಸುತ್ತವೆ. ಪಂಢರಾಪ್ಪುರೆದ ವಿಠಲನ ಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಉಪಾಸನೆ ಕುರಿತು ಒಂದ 

ಸಪಯಂಕ್ತ ಲೇಖನವನ್ನ ಆರ್. ಎಸ್, ಪಂಚವಂಖಯಂವರು. ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ? ಈ 
ರಲ .ಭಕ್ತಿಯೆಂ ' ಮುಂದೆ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತೃಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣವಿಸಿತು. 

ಸ0ಢರಾಪುರ, ಕಿರುಪತಿ, ಶ್ರೀರಂಗದ ರಂಗನಾಫ, ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಹರಿ 

ಸಾಸರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಶಕ್ತಿಗಳಂ. 

ಈವರೆವಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸನಿಕಾಕ್ಷೆಯಿಂದ್ಯ, ಕರ್ಣಾಟಕ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ 
॥ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹಂದಂ, 
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1, ಅಚಲಾನಂದರಂ- ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆದ್ಯರಲ್ಲ: ಅವರ ಭಾಷೆ, ಧಾಟಿ, 

ಎಲ್ಲವೂ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಸಮಿಸಾಪದವರಾಗಿಸಂತ್ರವೆ.8 

2. ಆದ್ಯರೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚನ ವಣಹಿತಿ ದೊರೆಯಂೇಕಷ್ಟೆ, ವಿಜಯದಾಸರ: 
ಸುಳಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂದಿದ್ದು, ಕಪಟರಾಳೆ ಕೃಷ್ಣರಾಯರ 

ಲೇಖನ ಉಪಯುಕ್ತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಇವರೆ ಹರಿದಾಸ: 

ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆದ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕರೆಂದಾಗಲಿ, ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಿಗೂ ಮೊದಲು- 
ಅಥವಾ ನರಹರಿತೀರ್ಥ ರ ಅನಂತರ-ಇದ್ದವರೆಂದಾಗಲಿ ಹೇಳಲು ಬರಂನಂಶಿಲ್ಲ. 

ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನರಹರಿತೀರ್ಥರೇ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೊದಲಿಗರು ಹಾಗೂ 

ಆದೃಪ್ರವರ್ತಕರೆಂಬ ಆರ್, ಎಸ್, ಪಂಚಮುಖಿಯವರ ಅಭಿಮತ. ಈಗ 

ನಡೆದಿರಂವ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಒಪ್ಪಿತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ 
ಸಂಶೋಧನೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. 
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹುಶಃ ವಿಜಯದಾಸರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಅನಂತರದಲ್ಲೂ 

ಉದ್ಭವಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನರಹರಿತೀರ್ಥರೇ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ 

ಮೊದಲಿಗರಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಣ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆವರ ಹೆಸರಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. 

ನಮಃ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಾಯ ನಮಸ್ತೇ ವ್ಯಾಸಯೋಗಿನೇ ॥ 

ನಮಃ ಶ್ರೀಪುರಂದರಾರ್ಯಾಯ ವಿಜಯಾರ್ಯಾಯತೇ ನಮಃ ॥ 

ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ. ನಮನ ಸಮರ್ಪಿತ ಆಗಿರುವುದು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಿಗೆ, ಇಂಥ 
ಶೊ (ಕಕ್ಕ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪಂಚಮುಖಿಯವರ ಅಭಿಮತ. 
ಆದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕಂಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಗುರು ಮಹೀಪಶಿರಾಯೆರೆಂಬ ದಾಸರು, 

ಮೇಲುಗಿರಿ ನಿಶೆಲದಾಸರು, ಹೇಳಿರುವಂತೆ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಸುಳಾದಿ, ಉಗಾಭೋಗ್ಯ 
ಸೀರ್ತನ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲದೆ ದಂಡಕ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಿ, ಸಿದ್ಧಹಸ್ತರೆನಿಸಿ 

ನವರು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರೇ.3 ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದು, ಹರಿದಾಸರ ಒಂದು ಬಳಗವನ್ನೆ 

ಸಘಟಿಸಿದವರು ವ್ಯಾಸರಾಯರು, ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಎರಡಂ 
ಕಿಟ್ಟ ಅಥವಾ ಹಂತ ಮೊದಲಿನದು, ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಿಂದ ಶ್ರೀಕನಕದಾಸರತನಕ 
೧೫೬೫-೧೬೦೦), ಎರಡನೆ ̀  ಘಟ್ಟ 'ವಂಂತ್ರಾಲಯದ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರ 

ಸ್ಟಿಂದಾವನ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಪುವ್ಪದ್ಧಿಸಿದ್ದು, ೧೭ನೆಶ.ದಿಂದ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಎರಡನೆ 
1ತ-ಮುಗಿವು, ಜಗನ್ನಾಥದಾಸೆರತನಕವೆಂದಂ ಹೇಳಬಹಂದಂ. ಹರಿದಾಸರಿಗೆ ವಂಕಂಟ 
ಗ್ರ್ರಾಯರಂ ಪುರಂದರದಾಸರಂ, ಅನಂತರ, ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಳಿದ ನಂತರೆ, 

ನಿಂತ್ರಾಲಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರ ಬೃಂದಾವನದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಂ 
ಇಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಎರಡನೆ ಹಂತವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದ ಪ್ರವಂಖರೆಂ ವಿಜಯದಾಸರು, 

ವಿಜಯರಂಯಂರಃ'' ಎಂದೂ ಅತ್ತಣ ಜನ ಕರೆಯಂವುದಂಂಟಂ, . ವಿಜಯಂರಾಯರಿಂದ 
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ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮದ್ಧವಾಗಿಸಿದವರಂ ಅನೇಕ ಹರಿದಾಸರು, 
ಗೋಪಾಲದಾಸರು, ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು, ಕಮಲೇಶವಿಶಲಾಂಕಿತರಂ, ಶ್ರೀದವಿಠಲರು, 

ನ್ರಿಣೇಶವಿಠಲರು, ಹೀಗೆ. ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯೆ ಪ್ರಥವಂ ಹಂತಕ್ಕೂ ದ್ವಿತೀಯಂ ಘಟಕ್ಕ್ಯೂ 

ನಡುವೆ, ಉತ್ತರಕರ್ಣಾಟಿಕದ ಕಾಖಂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದವರು, ಮಹೀಪಕಿದಾಸರಂ. ಇವರಂ 
ಎರಡುಘಟ್ಟ ತ್ಸಿಗಳ.ನಡುವೆ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ. ಹರಿದಾಸಪಂಥ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, 

ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ, ಹೀಗೆ ಬೆಳೆದು ಸಮ್ಸಾದ್ಧ ಆಗಿ, ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಂ ವ್ಯಾಸರಾಯರ 
ಗುರುಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧದ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿತು. 

ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲವೂ ಸಹಕರಿಸಿತೆನ್ನಬೇಕಂ. ಮಧ್ವ ಚಾರ್ಯರು ದ್ವೈಶತತ್ವ ಸ್ಥಾ ಪಿಸಿ, ಎರಡಂ 
ಶತಮಾನ ಕಳೆದಿತ್ತು. ಆಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮಠಾಧೀಶರು, 

ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರಾಗಿ, ದೈೈತತತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಹಾಗೂ ಅದ್ವೈತ ಖಂಡಿಸುವ 
ಮಂಡನ-ಖಂಡನ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿ ದ್ವೈತ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಪುಷ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರಂ, 

ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವೆಂದರೆ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ, ವೇದಾಂತತತ್ವ ಬೋಧೆಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತವಲ್ಲದೆ 
(ದೇಶಭಾಷೆ) ಪ್ರಾಕೃತ ಬಳಕೆ ಸಲ್ಲದೆಂಬ ಭಾವನೆ ಬಂದಿತು. ಹಾಗೂ ವೇದಾಂತ, 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಮೀಸಲೆಂಬ ಭಾವನೆ ಬಲಿತಿದ್ದ, ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ""ಕನ್ನಡವನ್ನು 

ಅನಾದರಣೆಕ್ಕ ಮಾಡದೆ, ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮೈಲಿಗೆಯ ಮಾತೆಂದುನ್ಲೆಗಳದೆ ಈ ಭಾಷೆ 

ಯಲ್ಲಿಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಿದರಂ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಉಪದೇಶವನ್ನಿತ್ತಂ ಸಂಘಟಿತ 
ಪಂಥ ಹರಿದಾಸ ಪಂಥ. ಸಾಮಾನ್ಯರ ' ಸಮುದಾಯ ಆದ ಸಮಾಜಹಿತ, ಸಂಘಟನೆ, 

ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪಾರಮ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರಲಂ ಸಂಲಭ ಸಾಧನ ದೇಶ ಭಾಷೆಯ 

ಸಮರ್ಥ ಬಳಕೆ ಎಂದರಿತರು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಂ ತಮ್ಮ 

ಗುರುವರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣತೀರ್ಥರರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ತವಿಂಳೆಂ ದೇಶದ 

ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಷೇತ್ರವೊ ಆಗ್ಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದ್ರಾವಿಡ ದಿವ್ಯದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆನಿಸಿ 
ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಚೀನ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ. “ಭಕ್ತಿ-ಜ್ಞ್ಞಾನವೇ ಮೊಕ್ಷದಾಯರ'ಬೆಂದಂ : 
ಪ್ರಶಿಪಾದಿಸಿ, *'ನಾಲಾಯಿರೆ -ದಿವ್ಯಪ್ರಬಂಧೆಂ'' (ತಿರುವಾಯ್ಕೊಟ) ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು 
ಸಾವಿರ ಸಾಲಿನ ತಮಿಳು ಪಾಶಂರಗಳನ್ನೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡಿದ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ವಂಶ್ಚಿತರ 
ಆಳ್ವಾರ್ ಭಕ್ತರೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವದಂ. ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಂ 

ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಾದ ತಮಿಳನ್ನು ಸವಣೂಹ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನ ಆಗಿ ಬಳಸಿದ ರೀತಿ, 

ಶ್ರೀಹರಿಭಕ್ತಿಯ ಉತ್ಕರ್ಷ ವಂನೋಧರ್ಮ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿರೆ 

ಬೇಕಂ, "ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸಂವರ್ಧನೆಗೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಎಂತಹ ಉತ್ತಮ ಮಾಧ್ಯವಂ 
ವೆಂದು, ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿರಬೇಕಂ,'34 ಈ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಹನ್ನೆರಡನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 

ಬೆಳಗಿ, ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೆ ತಂದ ಅನಂಭವ ವಂಟಪದ ಶಿವಶರಣರ ವಚನ, ಕನ್ನಡ 
ದೇಸಿಯೆ ಸಹಜ ಬಳಕೆ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಅವರು ಸಂಘಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ 

ಮೂಡೆಂಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ (ವಂ0ಳಂಬಾಗಿಲಂ) ನೆಲೆನಿಂತ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೆ ' 
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ಮನದಟ್ಟಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅದ್ವೈ ತೆ ಖಂಡನೆ, ವಚನ ಚಳುವಳಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ 

ಹೆಚ್ಚಿದ ಶಿವಭಕ್ತಿಯಂತೆಯೆ ಹರಿಪಾರಮ್ಮ ಪೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಹಂಬಲ, ತಮಿಳಂನಾಡಿನ 
ಆಳ್ವಾರ್ ಭಕ್ತಿಯ ಗೀತೆಗಳ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ದ್ವಾದಶಸ್ತೋತ್ರದ ಭಕ್ತಿಯ ಸಾಲು 

ಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಹದವಾಗಿ ಬೆರತು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳೆಸುವ 

ಚೈತನ್ಯಕಾರಕೆ, ಪ್ರೇರಕ ಅಂಶ ಆಗಿದ್ದವು, , ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ 

ದೈವಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರ್ತಭಾವ, ಪ್ರೇಮ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಜ್ಞಾ; ನ, “ಸುದೃಢ 

ಸ್ನೇಹ''ಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಕ್ಷಿಭರಿತ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟೆ, 
ಮೈಮರೆದಂ ಕುಣಿದಂ ನವಿ:ಸಂವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದವರೇ ಶ್ರೀಪಾದ 

ರಾಜರಂ, ಇದೇ ಒಂದು ಗುಂಪಾಯಿತಂ, ಒಂದಂ ಪಂಥೆವಾಯಿತಂ, ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯ 

ಆಂದೋಲನವೆ ನಡೆಯಿತು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊಳೆತ ಹರಿದಾಸ 

ಆಂದೋಲನದ ಗತಿ, (ಅದಿನ್ನೂ ನಿಗೂಢವಾಗೇ ಉಳಿದಿದೆ) ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕಾಲಕ್ಕಾ 

ಗಲೆ ಒಂದಂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆದ ಸ್ತರ ತಲುಪಿದ್ದಿತೆನ್ನಲಂ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೃತಿಗಳೇ ನಿದರ್ಶನ. 
ಅಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯೆಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ನಿರ್ದಷ್ಠತೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪದವೆ ಉದಾಹರಣೆ, 
ಈ ಆಂದೋಲನ ೧೬ನ ಶತಮಾನದ ವೇಳೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂಗಾ ಮತ್ತೆ ೧೭ನೇ ಶತ 
ಮಾನದಿಂದ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ಟಾ | ಭಃ ಸ್ಲೀತನಗೊಂಡು, 

ಹೆದಿನೆಂಟನೆ ಶತವತಾನದವರೆವಿಗೂ ಒಂದು ಹಂತ ತಲು ಹಿತಂ, ಅನಂತರದ್ದೂ ಹಾಗೆಯೆ 

ನಡೆದು. ಬಂದಿದೆಯಷ್ಟೆ, ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಇರುವ, ಇರಬೇಕಾದ ಆಂದೋಲನ 
ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕೊರೆ. ಕಾಣುತ್ತ, ಬರಬರುತ್ತ ಚರ್ವಿತ ಚರ್ವಣ 
ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾಗ, ಆ ಆಂದೋಲನದ ಗತಿ ಕಡವೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೂ 

ಹೀಗೆಯೆಂ ಆದದ್ದೂ. 

“ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಪೊಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನ ಕಾರೈಕ್ಟವಂ ಅಳವಡಿಸಿ 
ತಂದದ್ದು ಹರಿದಾಸಪ ಗೆಲಾಯಿತೆಂದಂ ಹೇಳಿದೆ. ಅಪರ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಷ್ಟು 

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫಲ್ಯ 'ಪಡೆಖಿತೆನ್ನ ಲು ಅವರದ್ದೆ ರಸವತ್ತಾದ ಕೃತಿಗಳು ಹಾಗೂ" ಕೆಲವೇ 

ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರೂವ ಶಿಷ್ಯರಾದ ವ್ಯಾಸರಾಯರ, ಪ್ರಶಿಷ್ಯರಾದ ಪುರಂದರರ, 

ಕನಕದಾಸರ, ವಾದಿರಾಜರ, ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳೇ "ದರ್ಷನ. ಗುರುವಿಗೆ ಸರಿಯಾದ 
ಶಿಷ್ಕರಂ. ಅದೇ ಪರಂಪರೆ ಮಂಂದಂವರಿದಂ, ಹರಿದಾಸ ಕನ್ನದೆ ಆದ ಸ್ವಂತಿಕೆ 

ವಿಶಿಷ್ಟತೆಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಳೊಡಗಿತಂ.. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ, ಡಾ. ಕೆ. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ 

ರಾಯರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೂ, ನರಹರಿತೀರ್ಥರು 

ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೊದಲಿಗರಲ್ಲ ಎಂದಂ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಂ ಇನ್ನೂ ಸಂಶೋಧನೆ 
ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಎಂದಷ್ಟೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ, 
ಶ್ಲೋಕ, ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರೇ ಹರಿದಾಸ 
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ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆದ್ಯ ಪ್ರೆವರ್ತಕರೆಂದೂ, ಹರಿದಾಸೆ 'ಸಾಹಿತ್ಯೆದ ಉಗವಂಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ 
ಚೇತನರೆಂದೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಅಧುರಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿದಾಗಿದೆ.18 

ಹರಿವಾಸ-ಹರಿಚೆಕ್ತ 

ಹರಿದಾಸಪಂಥವೆಂದೊಡನೆಯೆ ಅದರೊಂದಿಗೇ ಹಂಸಂಹೊಕ್ಕಾಗಿರುವುದಂ ಭಕಿ 

. ಉಡುಪಿ, ಕಿರಂಪತಿ, ಪಂಡರಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆ ಕೃಷ್ಣ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಾಗೂ ವಿಠಲ 

(ವಿಠೋಬ, ಪಾಂಡೆಂರಂಗ)ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸರಿಗಿದ್ದ ಅಪರಿಮಿತ ' ಭಕ್ತಿ, “ವಿಠಲನ 

ಉಪಾಸನೆ, : ಹರಿದಾಸ ಭಕ್ಷಿಪಂಥಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ವಿಠಲನ ಪ್ರಾವಣಖ್ಯ 
ಹೆಚ್ಚಿದ್ದೂ ಹರಿದಾಸರ ತೋರಿದ ಅವಿಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಎಂದರೆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲ. 

ದಾಸರು ವಿಠಭನಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿ ಅವನೊಲಂವೆಂಗಾಗಿ ಕಾತರಿಸಿದಂತೆಯೆ. ಅವನೂ ದಾಸ 
ರೆದುರಂ' ತನ್ನ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ವೆಂರೆದ ಐತಿಹ್ಯಗಳು 'ಅದೆಣ್ಸೊ. 

ಅಚಲಾನಂದದಾಸರಂತೂ ವಿಠ್ಠಲನನ್ನು. ಅನವರತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದವರ. 
ಭಾಗವತ ಧರ್ಮದ ಅನಂಯಾಯಿಂಗಳಂ ಹಾಗೂ ಈಗಲೂ ಆ ಸಂತತಿಯಂವರಂ 

ವಿಠಲನೆಂದೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುವ ತನಕ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂದೂ 

ಮುಂದುವರಿದಂಕೊಂಡಂ ಬಂದಿದೆ, ಅಚಲಾನಂದರಾದ ನಂತರ ೧೩ನೆ ಶತಮಾನ 
ದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮಂಧ್ಭಾಚಾರ್ಯರಾದರೊ ವಿಠಲನನ್ನು ' ಳವ್ಮೂ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪೂಜಾ 
ವಂೂರ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು ಈ ಉಪಾಸನೆ ವಂಂದಂವರಿಸಲಂ: ಆದೇಶ ನೀಡಿದರು. ಆದ್ಯರ 
ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ. "ಕಡೆಯದಾಗಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಿಗೆ ಪಂಢರಾ 
ಪುರದ ಭೀವಣನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ವಿಠಲನ ದರ್ಶನವಾಗಿ ಅದನ್ನೆ 
ಅವರಂ "'ರಂಗವಿಠಲ''ನೆಂಬ ಅಂಕಿತವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಪಂಡರಾಪುರದ ವಿಠಲನ 
ವಂಹತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಂತ್ತದೆ. ಕ್ರಿ.ಶ. ೯ನೆ ಪತನರಾನದಿಂದ ಬೆಳೆದಂ ಬಂದ 
ಈ 'ವಿರಲಭ್ಷ, ಹದಿನೈ ದನೆಯ ಶತಮಾನದ ವೇಳೆಗೆ. ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಂ ಹರಿ 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಗೆ. ತೊಡಗಂವ ವೇಳೆಗೆ- ಈ ಆರಂನೂರಂ ವಣ; 

` ಕುಡಿಯೊಡದು, ಪಲ್ಲವಿಸಿ ಹೂವು, ಫಲಬಿಟ್ಟಿತೆನ್ನ ಬಹಂದು,''? ಹಾಗೂ ವಿಠಲನ 
ಅಂಕಿತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹರಿದಾಸರ ಹೆಸರಿನ ಉತ್ತರ ಪದವಾಗಿ ಉಳಿದು, ಹರಿ 

ಬಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಆಂಗವಿ ಆಯಿತೆ. ಸ್ವತಃ ಶ್ರೀಷಾದರಾಜರೇ 
ಪೂಜೆಯಂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲೋಸುಗ, ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿ 

7 ತಾಳ ತಂಬೂರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನರ್ತಿಸುತ್ತ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಂತ್ತಿದ್ದರೆಂದಂ ತಿಳಿದಂ 
ಬಕಂತ್ತದೆ. ಇದೂ.ಒಂದಂ ಭಕ್ತನೆ ಭಕ್ಷಿಯೆಂತ 'ಸೇವೆ, ಆದರೆ, ಹರಿದಾಸ ಪಂಥ 
ಇದರಿಂದ ಪಲ್ಲವಿಸಿ ಬೆಳೆದು, ಬ್ಹೈತತತ್ವ ಪ್ರಸಾರವನ್ನೆ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು, 

ಇಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಜಾತಿಯವರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೇರಿಕೊಂಡರಂ, ಕ್ರೈಂ ಕ್ರಮವಾಗಿ, ಶ್ರೀ ವಂಧ್ವಾ 
: ಚಾರ್ಯರ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ 'ಸಾರಂವ ಸಾಧನವೆ .ಹರಿದಾಸೆಸಾಹಿತ್ಯವಾಯಿತೆಂದರೆ 
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ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾಭಿ ಪ್ರಮಂಖವಾಗಿ ವಿಜಯರಾಯರಿಂದ ಕಾಣುತ್ತೆ. (ವೆ, 

ಹರಿದಾಸೆಸಾಹಿತ್ಯದ ದಿಗಂತ ಹೀಗೆ ಬಿತ್ತ ರಗ್ಗೊಂಡಿತು. ಕೇವಲ ಪೂಜಾ ಸಮಯದ 
ಕೀರ್ತನ ಆಗಲಿ, ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾ ತದ “ಮಣಿದ ೯ಣವನ್ನಿನಿಕೊಂಡಿತು'', 'ದೇವಭಾಜಿ' 

ಎಂದೆಲ್ಲ ಜರಿದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಡಕನಣಡಿಟ್ಟಿದ್ದ ರಾಮಾಯಣ, ಭಾರತ, ಭಾಗವತ, 

ಬೇೀದೋಪನಿಷತ್ತು, ಹುಂಚರಾತ್ರಾಗವಂ, ತಂತ್ರ, ಭಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಹರಿದಾಸರ ತಿಳಿ 

. ಗನ್ನಡದ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ, 'ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ರಂಜಿಸಿ, ಬೆಳಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. 
. ಹರಿದಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೈ ಗೊಳ್ಳ! ದ ಯತಿಗಳಿದ್ದಂತೆ ದೀಕ್ಷೆಸ್ದೀಕರಿಸಿದ ಹಂದ.ಸರಂತೂ, 

ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಸಹ ಆವರೆತವಾಗಿ ಶ್ರ 'ಮಿಸಿದರಂ. 
"ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರಂ ಈ ಪುಣ್ಮಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾರ ಹಾಡಿದವರಂ' ಪೂಜಾಕಾಲಕ್ಕೆ 

ಭಾಗವತದ ಮುಖದಿಂದ ಕನ್ನಡದ “"ದೇವರನಾವಂ''ಗಳನ್ನು ಹಾಡಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ 
ಮೊದಲಿಗೆ ಬಳಕೆ. ತಂದವರೇ ಅವರ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಂ 
ಭ್ರಮರಗೀತೆ, ವೇಣಂಗೀತೆ, ಗೋಪೀಗೀತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು. . ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ 

ಕೀರ್ತನೆ, ಸುಳಾದಿ, ಉಗಾಭೋಗ, ವೃಶ್ತಿನುವ,, ದಂಡಕ ಮಂಂತಾದ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲಿಗರಾದರಂ. ..ಈ ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆ 
ಯನ್ನು ಪಂಥ ಆಗಿಸಿದವರು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ' ಶಿಷ್ಯರಾದ ಶಫ್ರೀವ್ಮಾಸರಾಯರು. 
ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರಚಾರವೇ ಅವರ ಪ್ರವಂಖ ಉದ್ಧೇಶ, ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ಪುರಂದರದಾಸ, | 

ಕನಕರಂಥ ಆನೇಕ ಹರಿದಾಸರಂಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ, ಕಾರ್ಯೋನ್ಮೂಖವಾಗಿಸುವಂತೆ 

“ಪ್ರೀರಿಸಿದರ ವ್ಯಾಸರಾಯರಂ, ಪುರಂದರದಾಸರಂ ಹಿಡಿದ ತಂಬೂರಿ, ವಿಟಿದ ತಂತಿ, 
ಸಮಾಜದ ಅನೇಕ ವಂಂಖ ದರ್ಶನವಾಗಿಸಿದಂತೆಯೆ, ಹರಿದಾಸ ವೃಂದವೂ ಬೆಳೆಯಿಂತಂ, 

ಹರಿದಾಸರು ತಮ್ಮಾ ಸ್ವಂತ ಅನಂಭವದಿಂದ ವಂಧ್ಯಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು 
ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು. 
“'ಸಂಧಾ ಓದಿ ಪದ ಹೇಳು'' ಎಂಬ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹರಿದಾಸರ ರಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತ ತುಂಬ 
ಗಹನವೇ ಆದವು, ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವದವು. ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಗಮದ ಕುರಿತ 
'ಚರ್ಚೆಯೆನ್ನು ನಾವು ಈವರೆವಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ನರಹರಿಶೀರ್ಥರನ್ನು 

ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲ ಪ್ರವರ್ಶಕರೆಂದಂ ಭಾವಿಸಲಂ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಧಾರ, ಪುಷ್ಟಿ 

(ಕೃತಿ ರಚನೆಯ ಬಾಹಂಳ್ಯ) ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ, ಹರಿದಾಸ ಪಂಥ ಹರಿದಾಸ ವೃಂದವನ್ನು 

ಸಂಘಟಿಸಂವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ 'ಶ್ರೀ''ಕಾರದ ವಂದ್ರೆಯೊಶ್ತಿದ ಶ್ರೀಪಾದರಂಜನನ್ನೇ ಆದ್ಯ 
ಪ್ರವರ್ತಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, 

ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು "ಆಂದೋಲನ'ವಾಗಿ ಸ್ಟೀಕರಿಸಿ,' 
ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ನಿಡಿದಾದ. ಹಾದಿಯನ್ನೂ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ 

ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸಂಗವಂವಾಗಿಸಂತ್ರದೆ, ಹಾಗೂ ಆಯಾ 
ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ; ಸಾಧನೆಯ ಅಳವು, ಮಹತಿ, ಬೃಹತಿಗಳೂ ಅರಿವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ 
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ದೃಷ್ಠಿ ಯಿಂದ ನಾವು ಆರ್. ಎಸ್, ಪಂಚೆಮೊಂ ಖಿಯೆವರು ವಿಂಗಡಿಸಿರುವ ವಿಧಾನವನ್ನು 

ಅನಂಸರಿಸುಹುದು. ಹದಿಮೂರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವೈ ಓಷ್ಣವ ಭಕ್ತಿಪಂಥ ಆಥವಾ 

ಕರ್ಣಾಟಕ ಹರಿದಾಸಕೊಟಿ ಉಗಮಕಂಡಬ್ಲು. ದಾಸಕೂಟದ ಸಾಹಿತ್ಯ ತನ್ನ ಶೈಲಿ, 

ವಸ್ತು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ : 

1. ೧೩ನೆ ಶತಮಾನ : ಮಧಾ ಿ ಚಾರ್ಯರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿಷ್ಯರಾದ ನರಹರಿಶೀರ್ಥರ 

` ಕಾಲ, 

ಜ್ತ « ೧೫-೧೯ನೇ ಶತಮಾನ ; ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ. ಶ್ರೀವ್ಯಾಸತೀರ್ಥ(ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಯಂರಂ), 

ವಾದಿರಾಜ, ವಿಜಯೀಂದ್ರಶಕೀರ್ಥರಂ, ಪ್ರರಂದರದಾಸರಂ, 

ಕನಕದಾಸರಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಹರಿದಾಸರ. ಯುಗ. 

3. ೧೭ನೆ ಶತಮಾನ  : ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಶ್ರೀರಾಘವೇದ್ರರಂ ಹಾಗೂ ವೇದೇಶ 
` ಶೀರ್ಥರು. 

4. ೧೮-೧೯ನೇ ಶತಮಾನೆ : ಶ್ರೀ ವಿಜಯೆದಾಸರು, ಗೋಪಾಲದಾಸರು, ಜಗನ್ನಾಥ 
ದಾಸರು, ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರಂ ಈ ಯುಗ ಹರಿದಾಸ 
ಸಾಹಿತ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಘಟ್ಟ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ 
ಮಟ್ಟದ ತಾಶ್ವಿಕ ಜ್ಞಾನ ಗರ್ಭಿತ ಆದ ಕೃತಿಗಳ ರಚನೆ 
ಆದ ಕಾಲ. ` 

ಮೊದಲನೆಯಂದಂ : ಹರಿದಾಸಕೂಟ ಸೃಜನೆಯ ಕಾಲ. 

ಎರಡನೆಯದು : ಮಾರ್ಗ ಕಾವ್ಯದಂಥ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂದ ಕಾಲ, 

ಮೂರನೆಯದಂ : ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಯುಗ. 

ನಾಲ್ಕನೆಯದು. : ತಾಶಿ ಕ, ದಾರ್ಶನಿಕರ ಕಾಲ. 

ಇವುಗಳನ್ನು ದಾಸಕೊಟದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಯಂಂಗೆಗಳೆನ್ನಬಹೆಂದಂ. 

ಮೊದಲ ಹಂತ, ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ಫಜನೆಯ ಕಾಲಪೆನ್ನಬಹುದು. ಮಧ್ಯಾ 
ಸಾರ್ಯರು ಭಾವಪರವಶತೆಯಿಂದ ಹಾಡಿದ *'ದ್ಹಾದಹಸ್ತೋತ್ಪ'' ಹರಿಕೀರ್ತನೆಯೆ 

ಜ್ಯದೆರೂ ನರಹರಿತೀರ್ಥರ ಕೆನ್ನಡದೆ' ಬಳಕೆ, ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಯುಗದ :ಆರಂಭಕಾಲ' 
ನನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆದಿನೈದು-ಹದಿನಾರಸೇ ಶತಕ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪರಂಪರೆ, ವಿನ್ಣು ಭಕ್ತಿ, 

ವಂಧ್ಯಾಜಾರ್ಯರ ಅದ್ಭುತ ತರ್ಕದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತ ಆದ ದೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹರಿ 

ಸರ್ವೋತ್ತವಂತತ್ಚ, ತನ್ನ ಅಚ್ಚಳಿಯದ, ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬೀರಿತು ವಲ್ಲಭ, 
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ಚಾರ್ಯರು, ಉತ್ತರದ ಅಸ್ಲಾಂ, ಬಂಗಾಳದ ಶ್ರೀಚೈತೆನ್ಯ, ವಂಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂತರಾದ 

ಜ್ಞಾನೇಶ್ವ ರ, ತುಕಾರಾಮ, ಏಕನಾಥ ಎಲ್ಲರೂ ಹರಿಭಕ್ತಿಯಾಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಒಂದಾದರೂ 

`ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕಾಲ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರ್ವಕಾಲ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ದಲ್ಲಿ ಆವರೆಗಿದ್ದ ಮಾರ್ಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊನೆಗುಣುತ್ತ ಕನ್ನಡ ದೇಸಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದ ಕಾಲ. 
ಮೂರನೆಯ ಹಂತೆ, ಕ್ರಿ. ಶ ೧೭ನೆ ಶತಮಾನದ ಶ್ರೀತಾಘವೇಂದ್ರರ ಕಾಲ. 

ಇದಂ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದ್ವೀತಿಯಘಟ್ಟ. ಶ್ರೀವಿಜಯದಾಸರಿಂದ 

ಆರಂಭಗೊಂಡ ಈ ಕಾಲ, ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. 

ಹದಿನೆಂಟಂ-ಹತ್ತೊಂಭತ್ತರ ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹದಿನೇಳನೆ ಶತಮಾನವೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ 
ಜಿಲಂವೆ. ವಿಜಯಂದಾಸರಿಂದ ಹರಿದಾಸಭಕ್ತಿಯ ಆಂದೋಲನ, ವಂತನಿಷ್ಠೆ, ಧರ್ಮೇ- 

ನಿಷ್ಠೆ, (ವಂಧ್ವಮತೀಯ) ಆಯಿಶು-ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಜನೆಯೂ ಆದಂತೆ-ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥ 

ದಾಸರಲ್ಲಿ ಇದು ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಮುಟ್ಟಿತು. (ಪ್ರೀಮದ್ಧರಿಕಥಾವ್ಯೂತಸಾರ), ಅನಂತರ, 
ಬಂದ ಹರಿದಾಸರ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೆಮುಖರೆನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ-ಹರಿದಾಸ ಭಕ್ತಿ ಆಂದೋಲನ 

ಮುಂದುವರಿದರೂ, ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳನೆ ಶ.ದ ಮಹೀಪತಿರಾಯರ ಕೃತಿ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ 

ಬಹಂದು. (ವಿಜಯನಗರ ಪತನ ಆದ ಆನಂತರದ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವಿಪತ್ತಿಯ 

ಕಾಲ) ಹಾಗೂ ಹದಿನಾರನೆ ಶ.ದ ಕನಕದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು, ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರ ಗುಂಡ 
ಕ್ರಿಯ, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೋಭಾನೆ ವಂಂತಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಚನೆಗಳಂ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ 

ಒಂದಂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕೊಡುಂಗೆಗಳಿನ್ನಿ ಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಹರಡಿದೆ, ಹರಿದಾಸ 

ಯುಗದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, 
ಇಲ್ಲಿ ಉಕ್ತಗೊಂಡಿರುವ ಹರಿದಾಸರ ಪೈಕಿ ಪ್ರವಣಖರಾದವರ ಆತ್ಮವೃತ್ವಾಂತ, 

ಜೀವನದ ಪರಿಣಾವಂಕಾರಕ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, 

ರಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಡೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆಯಾದುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು 

ಮನಗೊಡಬಹಂದಾಗಿದೆ. 

ವ್ಯಾಸಕೂಟಿ ದಾಸಳೂಟಿ-ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ 

ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೆ ನಮಗೆ ಅನಂತರ ಕೇಳಿ ಬರುವುದು ಈ ಎರಡು ಶಬ್ಧ 

` ಗಳು: ಒಂದಂ 'ವ್ಯಾಸಕೊಟ', ಇನ್ನೊಂದು 'ದಾಸಕೊಟ', ಎರಡೂ ಕರ್ಣಾಟಕ ಹರಿದಾಸ 

ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ತುಂಬ'ಪರಿಚಿತವೆ ಹಾಗೂ ಅವು ಆವಿಭಾಜ್ಯವೂ ಆಗುತ್ತವೆ. ಈ ದಿಸೆ 

ಯಲ್ಲ . ಕನ್ನಡಸಾಹಿತ್ಯಚರಿತ್ರಕಾರರ ಮಾತನ್ನು ಉಲ್ಬೇಖಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮೇಲೆ 
ತಿಳಿಸಿದ ಎರಡೂ ಒಕ್ಕೊಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮೀಕ್ಷಿಸಬಹಂದು, “ಈವರೆಗೆ 
(ಸುಮಾರು '೧೨ನೆ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ] ಜೀವನ ವಂತ್ರು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 

ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿದ್ದವು,,,...,,... ಧಾವಿರ೯ಕ-ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ 
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ವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಂ, ಅದಕ್ಕೆ. ವಿರೋಧವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ, ಸಂಘರ್ಷ-ಸಾವಂ 

ರಸ್ಯೆಗಳು ತಲೆದೋರಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ವರ್ಚಸ್ಸು ಬೀರಿದವು. 
ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತೇಜಸ್ರೂ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಪ್ರಯೋಗ ಬುದ್ಧಿಗಳಂ 

ಕಂಡುಬಂದವು. ಪಂಡಿತ ಕವಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಆಧ್ಯೂತ್ಮಿಗಳೂ ಅನಂಭಾವಿಗಳೂ 

ಸಾಹಿತ್ಯ? ನಿರ್ಮಾತರಾದರ್ಲ್ಲ್ಲ್ರ '' ಈ ಮಾತು ೧೪ನೇ ಶತಮಾನದ ವೇಳೆಗೆ 

ಚಿಗುರಿದ್ದ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ, ಹರಿದಾಸಪಂಥಕ್ಕೂ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಹರಿದಾಸ 

ಪಂಥದಲ್ಲಿ "'ಆನುಭಾವಿ'' ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ 'ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಜಾನಿ' ಎಂಬ ಪರಿಭಾಷೆ: 

ಬಳಸುತ್ತಾರೆ,  ಹರಿದಾಸಪಂಥದಲ್ಲಿಯಯಾ ಅನೇಕ ಪಂಡಿತರಂ,. ವಮಂಠಾಧೀಶರಂ, 

ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಗೃಹಸ್ಥ ರಾಗಿ ದಾಸದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದ ಸಾಮಾನ್ಯರು, ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗ 

ವಹಿಸಿದರ. ಒಂದಂ ಭಕ್ತಿಯ ಆಲೆ ಎದ್ದಿ ತಂ. ಇದಂವರೆಗೆ ಸಂಸ್ಕತವಂಯ ಆಗಿದ್ದ 

ವೇದಾಂತವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಗನ್ನಡ ದೇಸಿಯ ಸೊಗಡನ್ನು ಬೀರುವುದರೊಂದಿಗೆ: 
ಉಣಬಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಹರಿದಾಸಪಾಲಿನದಾಯಿತು, ಅದನ್ನು ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. 

ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹರಿದಾಸರಂ, ಏಚನಕಾರರಿಗೆ, ಅವರ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞವೆ. 
ಶಿವಶರಣರಲ್ಲಿ ಶಿವಭಕ್ತಿ ಪಾರಮ್ಯ, ಷಟ್ಸ್ಟಲ ಸಿದ್ಧಾಂತೆ, ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಹರಿಭಕ್ತಿ 

ಪಾರಮ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದನ, ದ್ವೈತತತ್ವ ಪ್ರಸಾರ ಎರಡೂ ಬಣಗಳು ಬಳಸಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನ ಆದ ಕನ್ನಡ, ೧೪ನೆಯ ಶ. ನಂತರ ದೇಸಿತನ ದಾಸವಾಜ್ಮಯದಲ್ಲಿ 

ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ “ಮಾತಿನ ಭಾಷೆಗೆ ಸವಿಂಪವಾಗಿಯೇ ಹಾಡು 

ಕಟ್ಟುವ ದಾಸಕೂಟದ ಪರಂಪರೆ ನರಹರಿತೀರ್ಥರಿಂದಲೇ ಮೊದಲಾಗಿರಬಹಂದೆಂದಂ''98 

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಕಾರರಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ "ಭಾಗವತ 

ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಾಖೆಯಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ (೧೩ನೇ ಶ.ದ) ಮೊಳೆದ 
ದಾಸವಾಚ್ಮಯ, ಈ ಯಂಗದಲ್ಲಿ (೧೫ನೆ.ಶ) ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು, ಸ್ಥಿರವಾದ 
ಪರಂಪರೆಯಂಳ್ಳ ದಾಸಕೂಟವೆಂಬ ಒಂದಂ. ಸಂಸ್ಥೆ, ಜನ ಸಂಸ್ಕಾರಕವಾದ ಒಂದರ 

ಆಂದೋಲನ ಎಂಬ ಸ್ವರೂಪ ಶಾಳಿತಂ, ಆದಂ ಮಾಧ್ಯ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಆಚಾರ ಧರ್ಮ 

ವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಭಾಗವತ ಮನೋ 
ಧರ್ಮವನ್ನೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೀತಿಯನ್ನೂ ಬೋಧಿಸಿತು. ಪದ, ಸುಳಾದಿ ಉಗಾ. 

ಭೋಗ, ಈ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಆದಂ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತವನ್ನಾಗಿ ಜನ 

ಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿತು. ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲೆಯ ರಂಜಕತೆಗೆ ಇಳಿಸಿತು. ಇದಂ ಒಂದಂ 

ಅಭಿಮತವಾದರೆ, ವ್ಯಾಸಕೂಟ ದಾಸಕೂಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತ ಕೆಲವರು ವಿದ್ವಾಂಸರು 
ನಂಡಿದಿರುವ ಮಾತು ವಿಚಾರಣೀಯ ಆಗಿವೆ. "ಹರಿದಾಸರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಬೋಧನೆ' 
ಕರಿತೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ "ದಾಸಕೊಟ'ವನ್ನು ಒಂದು 'ಸಂಪ್ಪದಾಯ' ಆಗಿ ಕಂಡಿರಂವ 

ಸ್ರಂಥಕರ್ತರು ಹೇಳಿರುವುದು : “ದಾಸಕೂಟ ಎಂಬ ಪದ'' ದಾಸರ ಗುಂಪು, ಹರಿಯ 
ಸುಲಾಮರೆಂಬುದೆನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಭಕ್ಷಿಪಂಥ್ಯ "ಭಕ್ತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ''ಕ್ಕಿ 
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ಅದು ಸಮಾನ ಆಗುತ್ತದೆ. "ದಾಸರಂ' ಹಾಗೂ 'ವ್ಯಾಸರಂ' ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದದ್ದು 

ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೪ನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಭಕ್ತಿಯ ಆಂದೋಲನ, ಶಿವ 
ಶರಣರ ಆಂದೋಲನದ ಬೆನ್ನಿಗೇ ಬಂದ ಹರಿದಾಸರ ಪಂಥ, ವಿಷ್ಣು: ಭಕ್ತಿಪಾರವ್ಯೂ ಈ 

ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಲ್ಲ.ವೈಷ್ಣ ಐ ಭಕ್ತಿಯ/9181658709ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಡೆಯಿತು. ಅಸ್ಸಾಂ, ಬಂಗಾಲ, ಗಂಜರಾತ್, ರಾಜಾಸ್ಥಾನ, 

ಒರಿಸ್ಸು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಡೆಯಿತು. ಆಚಾರ್ಯ ಮವ್ವರ ಪ್ರಭಃವ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಉಪಾಸನೆ, 
ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಿ, ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಪ್ರಸೆರಿಸಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿತು, ಕರ್ನಾಟಕೆದಲ್ಲಿಯೆ ವೈದಿಕ ಪೌರಾಣಿಕ 

ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ತ ಆಚರಣೆಗಳು ಇದ್ದರೂ, ಇವೆಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು 

ಉದ್ದೀಪಿಸಲು ವಂಧ್ಯವಂತವೇ ಸರಿ, 'ನಮಾಾಧವ ಸಮೋವಂತಃ' ಎಂದಂ ಘೋಷಿಸಿ 

ದವರಂ ಮಧ್ವಾಜಾರ್ಯರಂ ಹಾಗೂ ಅವರ ಆನಂತರ ಬಂದ ಶಿಷ್ಯರು. 

ಭಗವದೃಕ್ತಿಯೇ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧಕವೆಂದಂ ಪಂಧ್ಯತತ್ವ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿತು. ಈ ಪಂಥದ 

ಕೆಲವು ವಂಶಾಧೀಶರು, ಆಚಾರ್ಯರು, ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ' ಆರ್ಥ ಆಗಂವ ಹಾಗೆ ತಿಳಿ 

ಗನ್ನಡದಹಾಡುಗಳೆ ಮೂಲಕ ಹಂ೦ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸತೊಡಗಿದ್ದು ಜನಸವಂಂ 

ದಾಯಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಮತ ಪರಿಚೆಯ ಆಗಲೂ ಅವಕಾಶ ಆಯಿಂತಂ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗವಂನಾರ್ಹವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಾಸ 

ಪಂಥದ :ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವಿಠ್ಠಲಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ವಾರಕರಿ ಸಂಪ್ರ 

ದಾಯಂದ ಕಾಣಿಕೆ (Varakari system) ತುಂಬ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದು ಎನಿಸುತ್ತದೆ, 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ವಜನಸಮಾನಶೆ, ಜಾಶಿ ಕುಲಗೊಡ್ಡು ಆಚಾರ, ಇವುಗಳ 

ನಿರಾಕರಣೆ ಇಂಥ ತಾತ್ವಿಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮಾಧ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಈ ವಾರಕರಿಯ 
ಕಾಣಿಕೆ ಹೆಚ್ಚೇ ಎನ್ನಿ ಸುತ್ತುದೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದ 

ಮಾಧ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೂ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ನೀಡದ 
ದಾಸಪಂಥಕ್ಕೂ ಬೆಸುಗೆಯಂಂಟಾದಂದೇ ಒಂದಂ ಸೋಜಿಗ ; ಬಹಂಶಃ ಈ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ 
ಎರಡೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷ್ಣುಪಾರವ್ಯ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ 

ಅಂಶಗಳಾಗಿದ್ದುದೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 
ಅವರ ಧಾರ್ನೀಕ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ, ಬರು 
ಬರುತ್ತ ಪುರಂದರದಾಸರ ಶಿಷ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ "ದಾಸಕೊಟಸ್ಸ'” ರೆಂದು ಕರೆದರು. ಆಮೇಲೆ, 

ಕಾಲಕಳೆದಂತೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಸಕೂಟ, ದಾಸಕೂಟವೆಂಬ ಈ ಎರಡೂ ಪದಗಳಂ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ 
ವನ್ನೇ ಪಡೆದವು! 'ವ್ಯಾಸಕೂಟವೆಂದರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಪಡೆದು, ವಂಧ್ಯ 

ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ತಿಳಿದು, ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 
ಪಡೆದವರ, ಮತ್ತು ದಾಸಕೂಟ, ದ್ವೈತ ವೇದಾಂತದ ಸಂದೇಶ, ವಂದ್ಯ 

ಮತವನ್ನು ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ (ಕನ್ನಡ) ಪ್ರಸಾರ, ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತರ ಗುಂಪು 

“ಪುರಂದರದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಗ್ರಂಥ ರಚಿಸಿರುವ ಎಂ.ವಿ.ಕೃಷ್ಣರಾವ್ 
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ಅವರ ಪ್ರಕಾರ'9, ಹರಿಪಾಸರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ವಿಭಾಗ, ಒಂದು ವ್ಯಾಸಕೂಟ, 

ಇನ್ನೊಂದು ದಾಸಕೂಟ, ವ್ಯಾಸಕೂಟದವರು ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್ತು, 

ಗಳೆಪ್ಲಿ ಪರಿಣತರಾದತರಾಗಿದ್ದರು. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅನತಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ 

ಬಗ್ಗೆ ರಚನಾತ್ಮಕೆ ಮನೋಧರ್ವ ಆವರಬ್ಧಾಗಿತ್ತು. ತಾವು ವೇದವ್ಯಾಸ ಸಂಪ 
ದಮುಯೆವರೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಶ್ಲೋಕ, ಕೀರ್ತನ, ಇವುಗಳನ್ನು 

"ಗೀರ್ವಾಣ ಭಾಖೆ'ಯಲ್ಲಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ) ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮಂದ್ರ ವಂತೆ ಪದ್ಧ ತಿಯ 

ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಅವರ ಧ್ಯೇಯ. ಹಾಗೆಯೆ ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಾರವನ್ನೆಲ್ಲ 

ಗ್ರಹಿಸಿ, ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡು, ವ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತ, ಪ್ರಾಕೃತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಭಾಷೆಯ'ಬ್ಲಿಶಿಳಿಸುಪ್ತದು ದಾರಕೂಟದ ಧ್ಯೇಯ. ವ್ಯಾಸಕೂಟ ದಾಸ 

ಕೂಟ- ಈ ಎರಡೂ ಬಣಗಳವರಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕೊ ಬದ್ಧರಾಗಿ 

ದೃರು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿಯೆ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹಂದು, ವ್ಯಾಸಕೂಟ, ಪಾಂಡಿತ್ಯ 

(ಪಂಡಿತರ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಶೀತ, ವೇದವ್ಯಾಸ ಪ್ರಶೀತ ಗ್ರಂಥ) ಅಭಿಮಾನ, 
ಉಳಿದವರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಣತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ ಔದಾಸೀನ್ಯ-ವಂತ-ಸದಸ್ಸು ಇವು 

ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದುದು. ದಾಸಕೂಟದವರಂ ಬದ್ಧ ರಾದದ್ದು ಜನತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ 
ಬೋಧೆ, ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತವಂತೆ, ಪೇದ ಗುರುಗಳ ಭಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಸುವ 

ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯಾಸಕೂಟಿದವರನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಎದುರಿಸಿ, 

ಅವರನ್ನು ತೆಗಳಿದ್ದುದುಂಟು. (ಮುಂದೆ, ವಿಜಯದಾಸರ ಕೃತಿ ಪುಸ್ತಾಪವಿದೆ- 

ಆಂದೋಲನ ಆಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ). ಒಂದು-ವಿಶೇಷ, ಆನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಮಾಂಸರಂ ಹರಿದಾಸ 

ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ಸಮಾಜದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನ್ಕ-ಅನುಸರಣೀಯ ಆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸ 

ತೊಡಗಿದ್ದು. ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭೂತ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವತ್ತುಳ್ಳ ಸೈವ 

ರಾದರೂ ಆನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ-ಕನ್ನ ಡಕ್ಕೇ ಶರಣಂ ಹೋದರು. 

ವ್ಯಾಸಕೂಟದವರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ-ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಅಂತೆಯೆ ದಾಸಕೂಟದವರ, ಮಂಡಿ 

ಕುರಿತೆ ವಿಡಂಬನೆ, ಅಂತರಂಗ-ಬಹಿರಂಗ ಠುದ್ಧಿ ಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ, ತಿಳಿಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರರಾಣ- 

ವೃಷ್ಟಾಂತ-ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಸಾರ ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಂವಂತೆ]ತಿಳಿಸುವ ಕನ್ನಡಾಭಿ' 

ಮಾನವೂ ಗಮನಾರ್ಹ, ಈ ಎರಡೊ ಗುಂಪಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿರಸವಿದ್ದಾದೂ ಸಾಮಾನ್ಯ. 

ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿವಿನ ನುಡಿಗಳನ್ನು . ತಿಳಿಸುವುದು ದಾಸಕೂಟದವರ ಧ್ರೇಯ್ಗ್ ದೆ ತ 

ವೇದಾಂತ-ವಂತವನ್ನೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜನತೆಗೆ ಸಂದೇಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಸರಳ ಹಾಡು, ಕ(ರ್ಶನೆ 
ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವುದೆ ದಾಸಕೂಟದವರ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು, 

ವ್ಯಾಸಕೊಟ, ` ದಾಸಕೊಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ 'ತಾತ್ಮಿಕೆ ಅಥವಾ 
ಸೈದ್ಧಾ ರಿಶಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯೆಪೇನಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ದೆ ಕ 43 ತತ್ವ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯ ಸವಂತ' 

ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅನುಸರಿಸುವವರೆ, ವ್ಯಾಸಕೂಟ ಜ್ಞಾನಗವ್ಯು, ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರವಚನ, 

ತತ್ವಜೋಧ್ಯೆ, ಮುಂತಾದ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸಕ್ತರ ಗುಂಪ್ಲೆ ವೇದಗಳ 



೯ 1 

ಹರಿದಾಸ ಸುಹಿತ್ಯದೆ ಉಗಮೆ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪ 111 

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಭಾಷ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ, ಅನುಮಾನ ಪರಿಶೀಲನ, ಸತ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆ, 

ಅದರಲ್ಲಿಯೆ ಪ್ರೀಶಿ, ಅದೇ ನಿಷ್ಠೆ : ದಾಸಕೂಟದನರಂ ಸಂಶರಂ, ವಿಷ್ಣು! ಭಕ್ತಿ ಕುರಿತು, 

ಸ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನಿ ಕುರಿತ ಪ್ರೇವಂಭಾವ ತುಂಬಿ ಥುಡುತ್ತ, ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣೊಭಕ್ಷಿ, 
ಹೆರಿಸರ್ಮೋತ್ತಮತ್ಸದ ಭಾವನೆ ಒಡಮೂಡಿಸುತ್ತ, ಭಕ್ತಿಯ ಪಂಥಗಮಿಸಲೆಂದಂ 

ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಯ ಹೇಳಿದವರು ದಾಸಕೂಟದವರಂ. ಎರಡು ಪಂಗಡಗಳವರು ಕೀರ್ತನೆ 
ಯನ್ನು ಜನ ಸವಂದಾಯದಲ್ಲಿ ದ್ವೈತತತ್ವ ಬಿತ್ತರಿಸಲು ಉಪಯೋಗ ಮುಾಡಂತ್ತಿದ್ದೂ 

ದಲ್ಲದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪಂಂಕಾದ ದರ್ಶನ, : ಶಾಸ್ತ್ರ ಆರ್ಥ ಆಗುಭುದಿಲ್ಲವೊ 

ಅಂಥವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಷ್ಣ ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರೇವಂ ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನೂ ಉಂಟಂ 

ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೊದಲಿನ ಗುಂಪು ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಳೆಸಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಿನವರು 
ದೈವಭಕ್ತಿ ತಿಳಿಯ ಹೇಳಲು ಆಡು ನಂಡಿಯಾದ ಕನ್ನಡ ಬಳಸಿದರಂ; ಕರ್ಣಟಕದ 

ಹರಿದಾಸರೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರವೇತ್ತರು, ವ್ಯಾಕರಣ, ಷಡಂಗ, ಕವಿತ್ವ, ಪರವಾದಿ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ 

ಸಾಧನೆ ನಡೆಸಿದ ಸಾಧಕರು. ಅವರು' ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿತದ್ದು "ಕೆಲವರು ಸುಗಂಣರಿಗೆ' 

ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಒಲಿದು ಬರುಶ್ವದೆ ಎಂಬಂದನ್ನೂ ಕೇಳಿ, ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ, ದೇವರು 
ಬರೀ ಚರ್ಚೆ,” ಒಣತತ್ಥ್ಯ ಬೋಧೆ, ತರ್ಕ, ವ್ಯಾಕರಣಗಳಿಂದ ಒಲಿಯಲಾರ, ಬೌದ್ದಿಕ 

ಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೂ ವಂಂಕ್ಷಿಗೆ ಸಾಧನ ಆಗಲಾರದೆಂದಂ ತಿಳಿದಿತ್ತಾ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದ 
ರಾಜರಂ, ವ್ಯಾಸರಾಯಂರಂ,, ವಾದಿರಾಜರು, : ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರರು ಮೊದಲಿಗೆ ವ್ಯಾಸ 
ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೆಂದು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ, ಪ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರು, ಶ್ರೀವಿಜಯಬಾಸರು, 
ಗೋಪಾಲದಾಸರು, ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರನ್ನು ದಾಸಕೂಟದ ಅನುಯಾಯಿಗಳೆನ್ನ ಬಹಂದಂ. 

ದಾಸಕೂಟ ಪುರಂದರದಾಸರಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತೆಯ ಮಾತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 

ಆಧಾರ ಸಾಲದು ಹಗೂ ಈ ದಾಸಪಂಥ, ಪೈ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿ, ಶತಮಾನಸರಿದು, 

ಮಂನ್ನಡೆದಂತೆ, ವಿಜಯದಾಸರು, ಗೋಪಾಲದಾಸ, ಹಾಗೂ ದಾಸಕೂಟ ಪರಂಪರೆಯೆ 

ಹುಟ್ಟಿ ತೆನ್ನಬಹಂದಂ, ಸುಮಾರು ೨೫೦-೩೦೦ ಜನ ದಾಸರು ಆಗಿ ಹೋದರು. ಆಗ್ಗೆ 
ಅವುಗಳಿದ್ದುವೆ, ಅಥವಾ ವ್ಯಾಸಕೂಟ-ದಾಸಕೂಟವೆರಡೂ ಒಂದೇಯೆ ಎಂಬಂದಂ 

ಇಂದೂ ವಿವಾದಾಸ್ಪದವೆ. ಒಂದಂತೂ "ಹೌದು. ಇಬ್ಬರೂ ಸಮಾಜ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ 

ಶ್ರವಿಸಿದ ಸುಧಾರಕರು, '` 
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಲ್ಲಿಯೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚೇತನ ಹಂದುಗಿರುತ್ತದೆ : ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರ 

ಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ತಲುಪುವನು.  ಮಾನಂಷ, ಅಶಿವಹನಂಷ : ' 
ಹೀಗೆ ವಂನಂಷ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ವಿಖಾರಿ, ಅನಂತರ ದೈವೀ ಚೇತನದ ಕಾಣ್ಮೆಯನ್ನಾತ 

ಅನಂಭವಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅನುಭಾವಿಸಂತ್ತಾನೆ : ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಯೇ ಅಪರೋಕ್ಷಾನಂಭೂಶಿ, 
(ಭೌತಿಕ ಟಕ್ಷಂಸ್ಸಿಗೆ ಅಗೋಚರವಾದದ್ದು  ಇಂದ್ರಿಯಾತೀತವಾದದ್ದು, ಜಾಗೃತ ಪ್ರಜ್ಞೆ 
ಯಂಳೃದ್ದು) ಹರಿದಾಸ ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದ, ದಿವಜೇತನವನ್ನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅರಿತು 
ಕೊಳ್ಳೆ ಬಹಂದೆಂಬುವನ್ನು ತೈತ್ತೀರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳಿರಂವಂತೆ, '"ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ 
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ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ: ನಾರಾಯಣಸ್ಕಿತಃ ಆನಂತಮವ್ಯಯಂಂ_, ....'' ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ. 
ಸಕಲ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುರ್ಗಲ್ಲಿ (ಪ್ರ್ರಿಸಿ) ಆಡಗಿರತಕ್ಕ ದೈವೀಚೇತನ-ನಾರಾಯಣನಿಗಾಗಿ 
ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಬಾಗಿಲನೆ ತೆರೆದಿರಿಸಿ ಅಮೃತವಂಯ ಆ ಆ ಚೇತನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು 

ಅವಕಾಶ ನೀಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಯಹಿವಾಣಿಯೂ ನುಡಿದಿವೆ. "“ಎಲ್ಲಿಹನು' ಹರಿ 
ಎಂಬ ಸಂಶಯವು ಬೇಡ; ಎಸ್ಸಿರೊಳಗವನಿಹನು ,...... '' ಎಂಬ ಹರಿದಾಸವಾಣಿಯಲ್ಲಿ 

ತೈಶ್ತಿರೀಯುತ್ತೇ ಅಡ ವುದು.ನಾವು ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆ. ಮನಸ್ಸು,ಅನುಭವೆ 
ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಭಿನ್ನ ಆಗಬಾರದು, ಅವುಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ 

ಆಗಬೇಕು, ಈ ಮೂರು ವಿಶೇಷಗಳಿಂದಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ದೇವರನ್ನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ, ಎಲ್ಲದ 

ರಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಬಲ್ಲನೆಂದು ದಾಸಕೂಟದೆವರು ತಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಂಡಿದಿ 
ದ್ಹಾರೆ, ಇದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. 'ಅಭ್ಯಾಸೇನ ತುಕೌಂತೇಯ ವೈರಾಗ್ಯೇನ ಚಗೃಹೈಶೇ'ಎಂದಂ 

ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕ, ಪ್ರೇರಕ ಆದ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಗತ್ಯ, 

ಹಾಗೆಂದೆ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಬದುಕನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದೆಂದಲ್ಲ. ಅದನ್ನು 
ವ್ಯಾಸಕೂಟ, ದಾಟಕೂಟಸ್ಥರಂ ಒಪ್ಪರಂ, "ಈಸಬೇಕಂ, ಇದ್ದು ಜೈಸಬೇಕು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ 
* ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದಂ, ಇದಹಾನಿಮಾಡಬೇಡಿರೋ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರಾ ' ಎನ್ನವು 

ದರ ಜತೆ, "ಧರ್ಮವೇ ಜಯೆವೆಂಬ ದಿವ್ಯವಂಂತ್ರ'ವೆಂದು ನೀತಿಯ ಬೌಕಟ್ಟಿ ಕ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ 

ಬದುಕನ್ನು ಹಸನುಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬದುಕಿ, ಇತರರಿಗೂ ಬದುಕಲು . ಅವಕಾಶನೀಯ. 
ಬೇಕೆಂದಂ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಶಿವಶರಣರು (ವಚನ), ಹಾಗೂ ಹರಿದಾಸರಂ 

(ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯ)ಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನೇ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಬದುಕಿಗೇ 
ಕುರಿತದ್ದು ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಹೆನ್ನೆರಡನೇ ಶತಕದ ತನಕೆ ರಾಜರ ಪಂಡಿತರ ಸ್ವತ್ತಾಗಿದ್ದ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಭೂಯಿಷ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಮಾರ್ಗಸ್ಥ ಆಗಿ ಪಂಡಿತ - ಕಲತವರರಂಜನೀ 

ಯವಾಗಿತ್ತು. ವಚನಕಾರರ ವಚನರೂಪ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗಾಗಿ ಬಾಯ್ಗೆ 
ರೆದಂ, ಅವನಿಗರಿವಾಗುವಂಥ ಸರಳ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತೆ ರಚಿತ ಆದ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಪ್ರಕಾರ, ಇವು ಸಂಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆಯಿಂದ, ' ವಂಶದಿಂದ ಹೊರತಂದಂ, 

ಸಾಮಾನ್ಯಮಾನ್ಯ ಆಗಿಸಿದವು. ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆ, ಚಿಂತನ ಪ್ರಕಟಿಸಲು 
ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟವರೇ ಶರಣರಂ. ಈ ಜನಜಾಗೃತಿಯೆನ್ನು ಹರಿದಾಸರಂ ವಚನಕ್ಕಿಂತ 

ಭಿನ್ನ ಆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರೂಪೆದ ಮೂಲಕ ಹಂರಿದಂಂಬಿಸಿದರಂ, ಬೆಳೆಸಿದರಂ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ 

ಬೇಡಿದರಂ, ವಂನೆ ವಂನೆ, ಊರೂರು ಸುತ್ತಿ ಧರ್ನುಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ 
ಪ್ರಮಾದಿಗಳಾದರು, ಶರಣರು ವಚನವನ್ನು ಕೇವಲ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆಂದೆ ರಚಿಸಲಿಲ್ಲ. 
ಆದಂ ಅವರ ಶಿವಭಕ್ತಿಯ, ಕನ್ನಡಾಭಿವಕನದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಶಿವೋತ್ತವಂ ಪ್ರಸಾರಕ 

ವಣಧ್ಯವಂ ಕೂಡ. ಹಾಗೆಯೆ ಹರಿದಾಸರ ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹರಿಭಕ್ತಿಯಂ, (ಪರೆಣರಂ 
ಪ್ರತಿರೋಧಿಸಿದ) ಸನಾತನ ಧರ್ಮು-ವೇದಾಗವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ, ಹರಿಸರ್ವೋತ್ಸವಂ 
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ಪ್ರಸಾರ ಮಾಧ್ಯವಂ, ಶರಣರ ನಿಲುವು ಹರಿದಾಸರ ನಿಲುವು ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ. 

ಅದು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾರ. ಅದರ ಜತೆ ಶರಣರಂ ಟಂಕಿಸಿದ ಕಾಯಕ ತತ್ವ, ಒಂದು ಸ್ಥಿರ 

ಕೊಡುಗೆ-ಹರಿದಾಸರ ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯವಂ, 

ಶರಣರು, ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಆದ ಬದಂಕನ್ನು ವಿ:ಥ್ಯ, ನಿರಾಸೆ, ನಿಸ್ಸಾರವನ್ನಲಿಲ್ಲ. 

ಹರಿದಾಸರೂ ಅಷ್ಟೆ. ಸಂಸಾರದ ಕ್ಷಣಿಕತೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ ವಿನಾ ಬದುಕನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. 
ಸಾಮಾನ್ಯನ ಪ್ರೀತಿ, ' ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಕೆಯೆ ಇಬ್ಬರ ನಿಲುವು, ಧ್ಯೇಯ. ಈ ದೃಷ್ಟಿ 

ಯಿಂದ ಮೊದಲಂ ಬಂದ ಶರಣರ ನಿಲಂವು ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ. ಹರಿದಾಸರು ಅದನ್ನು 

ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ, ಭಕ್ಷಿಸ್ವರೂಪದ ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, 

ಬಳಸಿದರು, ವಚನಕಾರರ ವಚನದ ನವ್ಯ-ಬುದು ರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಹಿತ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ 

ಪ್ರಿಯವೆನಿಸುವ, ಶ್ರುತಿ ಸುಭಗ ಸಂಗೀತ ರಚನೆಯ ಪಲಕ ತಮ್ಮ ಅಂದೋಲನದ 

ನಿಲುವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಗೊಳಿಸಿದ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾದೃಶವಾದದ್ದೆನ್ನಬೇಕು. 

ನ್ಯಾಸಕೂಟಿ. ದಾಸಕೂಟ 

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ವ್ಯಾಸಕೂಟವೆಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆರ್ಥಬರುತ್ತದೆ. 
ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಾದ ಮಂಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನೇ ವ್ಯಾಸಕೂಟರ ಆದ್ಕರೆನ್ನಬಹಂದು. 
ಆದರೆ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಗವಂ ಗಮನಿಸುವಲ್ಲಿ ಆ ಪಂಥ ಬೆಳೆಯಲಂ ಶೃಮಿಸಿದ್ದು ವ್ಯಾಸ 

ಕೂಟ ಹಾಗೂ ದಾಸಕೂಟದವರಿಬ್ಬರೂ ಎಂಬುದನ್ನು ವಂರೆಯಂವಂತಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ 
ಭಾಗವತ ಧರ್ನೂ ಉದ್ಧರಿಸುವ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣಾ ವನೋಧರ್ಮ ಪ್ರವರ್ಶಿಸಂ 

ಲಕ್ಷ್ಮಯುಳ್ಳವರೆ.. “ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯ ಹರಿದಾಸ ಪಂಥವು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯ ಭಾಗವತ 

ಧರ್ಮದ ಕೊನೆಯ ಫಟ್ಟವೆಂದ. ಹೇಳಬಹಂದಂ''8 ಎಂಬ ಡಾ ಬಿ. ಎನ್, ಕೆ, 

ಶರ್ಮರ ಮಾಶಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸರಂ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತ ಭಾಗವತ 
ಧರ್ವ" ಉದ್ಯರಿಸಲು ವಿಷ್ಣಾಭಕ್ತಿ ಹರಡಲು ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರವಂವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಂ 

ತ್ತಾರೆ, ವೈದಿಕ ವಾಜ್ಮಯದ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿ, ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ 

ಮೆಧ್ಯವಂತವೂ ಹರಿದಾಸರಿಂದ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟವ ಹರಿದಾಸರೂ 

ಆದ ಸ್ಥಾಪನೆ-ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ, ನಾವಿಷ್ಟು' ತಿಳಿಯಬಹಂದಂ : 
1. ವ್ಯಾಸಕೂಟಿ, ದಾಸಕೂಟ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಣಗಳಲ್ಲ. ಮೊದಲನೆಯದರಲ್ಲಿದ್ದು 

ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವವರಂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪರಿಣತರು, ವಿದ್ವಾಂಸರಂ, ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳಂ, 

ಆಚಾರ್ಯರು, ಶಾಸ್ತ್ರವೇತರು. ಇವರ ಉದ್ದೇಶ, ದೇವಭಾಷೆಯಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ 

ದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದ, ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ, ಟೀಕೆ 

ರಚನೆ, ನಿರೂಪಣೆ, ವಂಧ್ಯೃತತ್ವಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ. ಬಾಸಕೂಟಸ್ಮರ ಉದ್ದೇಶ, 
ಕೇವಲ ಪಂಡಿತವೂಣನ್ಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಲ್ಲದೆ ಹರಿಭಕ್ತಿ, ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ಸಮಶ್ಚ 

ಹಾಗೂ ಆಚಾರ್ಯಮಧ್ಯರ ಮಂತತ್ವಗಳನ್ನೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಪರಿಚಯಿಸಂ 
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ವುದ ಆಸಕ್ತರಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ನೀತಿಯುತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿತಿ, 

ಭಕ್ತಿಪಂಥ ಹರಡುವಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು, ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಸಮೂಹ ಸಂಪರ್ಕ 

ಸಾಧನಮಗಿ ಬಳಸಿದರು. 

'ದಾಸಕೂಟಸ್ಸ'ವೆಂಬ ಮಾತು ೧೮-೧೯ನೆ ಶತಕದ ಶ್ರೀ ಪ್ರೂಣೇಶವಿಠಶಲರ!೫ . 

ಕೀರ್ತನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಪದ. ಆದರೆ ಅದು, ಅಲ್ಲಿನ ತನಕ ಬೆಳೆದು 
` ಬಂದು ಪ್ರವರ್ಧಿಸಿದ, ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದ ದಾಸಕೂಟದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯಿಸುವಂತಿದೆ. 

ಇಲ್ಲಿ "ದಾಸಕೂಟ' ಎಂಬುದರ ಮೂಲಕದಲ್ಲಿ ""ದಾಸಕೊಟ'' , "ದಾಸರಗುಂಂಪು'', 

ಗೋಷ್ಠಿ, ಸಮೊಹ ಎಂಬೆಲ್ಲ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುಂತ್ತಿದ್ದಿರಬಹಂದೆಂದು 

ಆರಿಯಬಹಂದಾಗಿದೆ. ಇದೇ “ದಾಸರಕೂಟ'ವೇ, ಪ್ರಾಣೇಶವಿಠ್ಶಲರ ಕೃತಿ 

ಯಲ್ಲಿ '"ದಾಸಕೊಟ'' ಎಂದು ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. 
ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿಜಯದಾಸರ ಶಿಷ್ಯವರ್ಕರಾದ ಹ್ರೀಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಶಿಷ್ಕರಾದ 
ಶ್ರೀಪದವಿಠಲರು, ಗಂರಂಗಳ "ಪ್ರೀಹರಿಕಥಾವ್ಯೂತಸಾರ' ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ರಚಿಸಿರುವ 

ಫಲಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ 'ದಾಸಕೂಟ' ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಕಾಣಬಹಂದಾಗಿದೆ. (ಹರಿಕಥಾ 

ಮೃತಸಾರ ಪುಟ : ೧೨೨೦, ಶ್ರೀಹರಿವಿಠಲ ಪೃಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರಂ-೧೯, 

೧೯೭೭.) 

ಆಶುಕವಿ ಕಂಲ ಕಲ್ಪತರಂ ದಿ 

ಗ್ಥೇಶ ವರಿಯಲು ರಂಗನೊಲುವೆಯಂ 

ದಾಸಕೊಟಸ್ಥರಿಗೆರಗಿ ನಾ ಬೇಡಿಕೊಂಬುವೆನ್ನು ॥ 

(ಪು. : ೧೨೨೦) 

(ಇದಲ್ಲದೆ “ದಾಸರ ಪದಕಿ ನವಿಂಖಿನನವರತ ಎಂದೂ” ಪದ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ ; 
ಪದ್ಯ : ೧೨ ಪು. ೧೪). 

“ಕನಕದಾಸನ ಮೇಲೆ ದಯಮಾಡಲಂ ವ್ಯಾಸಮುನಿ ಮಠದವರೆಲ್ಲರಂ ದೂರಂ 

ಕಿಹರಂ'' ಎಂಬ ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸಕೂಟದ ಒಂದಂ 

ಪ್ರಸಂಗ, ಕನಕನ ಪರೀಕ್ಷೆ-ಬಂದ ವರದಿಯು ಇವೆ. ಇದಂ ದಾಸಕೂಟದ ನೆಲೆಗೆ 
ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಂಡಿಯುವಂತಿದೆ. ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗವನಿಸಂವಂಥದಂ. 

ಶ್ರೀ ಪ್ರೀಪಾದರಾಜರಂ, ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಯಂರಂ, ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರ, 
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರು - ಎಲ್ಲರೂ  ವಂಠಾಧೀಶರಂ,  ಸನ್ಮಾಸಿಗಳು. 
ಬಾಸಕೂಟಸ್ಸೆ. ರೆ ಜತೆ ಸವಂರಸಭಾವದಿಂದ ಜಿರೆತಂ, ತಿಳಿಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ರಚನೆ 

ಮಾಡಿದ್ದೂ ವ್ಯಾಸಕೂಟ-ದಾಸಕೂಟಗಳ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ 
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ನಿದರ್ಶನ, ಅದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಕೊಡ. ಸಮಾಜ ಹಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಂಠಗಳ 

ದೃಷ್ಟಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೆಡೆ ಹರಿಯಲಾರಂಭ ಆಯಿತು. 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಸರಂಶೂ ದೇವರ ಪೂಜಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಚ್ಚೆಕಟ್ಟಿ ಚ 

ತಂಬೂರಿಯ ಶ್ರುತಿಯೊಡನೆ, "ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ, ಭವಾಬ್ಧಿ ದಾಟಿದವ'ನೆಂದ 

ದಾಸವರೇಣ್ಯರ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಪಿಯಿತ್ತ ವಂಹನೀಯರು. ದೇವರನಾವಂ 

ಗಳನ್ನೂ ಹಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾರ ಹಾಡಿದವರೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು. 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಿಗೂ ವೆಯಂಚೆ ಆಗಿ ಹೋದ ನರಹರಿತೀರ್ಥರು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ 

ಪ್ರವರ್ತಕರೆನಿಸಂವಷ್ಟು ಅವರ ರಚನೆ ದೊರೆಯದಿದ್ದರು ಅವರು ಮಾಡಿರುವ 

“ಹರಿದಾಸತನ" ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗ್ಲೆ ಇದ್ದ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತೋರು 
ವಂತಿದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧರ ಆದ ಮಾತಾಡಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ದಾಸ 

ಸಾಹಿತ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾದ ಪಶ್ಶಾತಾ ಪ, ಶರಣಾಗತಿ, ವೈರಾಗ್ಯ ಆ ಮಾತಲ್ಲಿ 
ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟುದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ! ಅವರ ಹೆಸರು ಕಂಡಂ 

ಬಂದಿಲ್ಲವೇಕೆ ಎಂದಾಗ, ಶ್ಲೋಕದ ಕಾಲಿಕತೆಯನ್ನೂ ಗಮುನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಸರಲ್ಲಿ ವಠಾಧೀಶರೂ ""ದಾಸದೀಕ್ಷೆ'', "“ಆಂಕಿತ'' ಪಿ 

ರೆಂಬಂದಂ ವಂಠೆವಂತಿಲ್ಲ,.. “ಅಂಕಿತವಿಲ್ಲದ ದೇಹ ನಿಷಿದ್ಧ'” ವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ 
ಪುರಂದರರು, ಪುರಂದರರಂ ''ದೀಕ್ಷಿತ ದಾಸರು''398 ವ್ಯಾಸರಾಯರು ದಾಸ 

ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದಿದ್ದೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ” ಅಂಕಿತವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರಂ. 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕಾಲಕ್ಕಾಗಲೇ ದಾಸ ವರ್ಗದ ಸಂಘಟನೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. 
ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಿಗೆ ತಮಿಳಂ- ನಾಡಿನ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ 
ಆಳ್ವಾರರ ಪ್ರಭಾವ ಆಗಿರಲಂ ಸಾಕು, ಏಕೆಂದರೆ, ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು, ಸ್ವರ್ಣ- 

ಶೀರ್ಥರ ಬಳಿ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ಟೀಕರಿಸಿ,- ಶ್ರೀರಂಗ, ತವಿಂಳಂನಾಡಲ್ಲೆ ಕೆಲವಾರು ಕಾಲ 
ಇರಬೇಕಾಯಿತಂ,. ಆಗ. ತಮಿಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿ ಹಾಸಂಹೊಕ್ಕಾಗಿದ್ದ 
ಆಲ್ಲಾ ಶರರ ದಿವ್ಯಪ್ರಬಂಧ (ನಾಲಾಯಿಂರ ದಿವ್ಯಪ್ರಬಂಧ) “ದ್ರಾವಿಡವೇದ 

ವೆಂದೆ ಖ್ಯಾತಿಗಳಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಉದ್ಭೋಷ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ 

ಸವಂಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಿದನ್ನು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಂ ಗವಂನಿಸದೆ ಇರಲಾರರಂ. 
ಅದೇ ಪ್ರಭಾವ, ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಆದ "'ಶೆಂದವಿಂಛ್'' (ದೇಸೀ 

ತಮಿಳು) ಅನ್ನೊ ಸಂಸ್ಕೃತದ ದೇವಭಾಷೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿಸಿ, ಬಳಸಂತ್ರಿದ್ದ 
ರೀತಿ, ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಿಗೆ ತಾವೂ ಅದನ್ನೂ ಕನ್ನಡಕ್ಕೇಕೆ ಸಮಾಕರಿಸಬಾರದು 

ಎಂದು ಅನ್ನಿಸಂವಂತಾಗಿರಬೇಕಂ, ಜ್ಞಾ ನ-ಭಕ್ತಿಯೆ ವಂಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ ಆಗಿರಿಸಿ 

ಕೊಂಡಂ, ರಚಿಸಿದ, ತಿರುಪಾಣಿಯೆಂಥ ಪ್ಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತ ಆಳ್ವಾರರ ಸಿರಿ ನಂಡಿಗಳಂ, 

ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಇಹದ ಜಾತಿ ಕುಲಗೋಜಂ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅವನಂ ಭಕ್ಷಿ 

ಪ್ರಿಯ, ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನಿಸಿದ್ದಾತ. : ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ವಂಂಚೆಯೇ ಆಗಿದ್ದ 
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ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಧನೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಗಮನಿಸಿರಲಂ ಸಾಕಂ. 

ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಳವಿಸಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಂ ವಂಂಳಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ ನಂತರ, 
ಅವರು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ತಿಳಿಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೇವರನಾಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಹಾಡಿ, 
ಕುಣಿದು, ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ತೆಮ್ಮ 'ಅಂಕಿತ':೫ದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಕೃತಿಪುಷ್ಟ ಸವಂರ್ಪಿಸಂವ 

ಮನೋಧರ್ಮ ಬೆಳೆಯಿಂತಂ, ಇದೇ ಹರಿದಾಸಪಂಥ ಪುನಶ್ಚೇತನ, ಪ್ರವರ್ಧನೆ, 
ಹಾಗೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಗಲಂ ಕಾರಣವಾಯಿತು. 
ವ್ಯಾಸಕೊಟಕ್ಕೆ ಶ್ರೀವ್ಯ್ಕಾಸರಾಯರೇ ಸಂಸ್ಕಾ ಪಕರಂ, ದಾಸಕೂಟಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಪುರಂದರ 

ದಾಸರೆ ಮೊದಲಿಗರೆಂದಂ ಹೇಳಂವುದಿದೆ.39 ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು. ಹರಿದಾಸ 

ಸಾಹಿತ್ಯದ-ಪಂಥದ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದಂತೆ, ವ್ಯಾಸರಾಯರಂ ವ್ಯಾಸಕೂಟದ ` 

ಪ್ರವರ್ಶೆಕರೆನ್ನಲು ಕಾರಣವೂ ಉಂಟು ಅವರು ಸತಃ ತಾವೇ (ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ) 
ರಚಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಮೃಶ, ತರ್ಕತಾಂಡವ, ಚಂದ್ರಿಕಾ, ಅವರನ್ನೂ ವ್ಯಾಸ 

ರೂಟದ ಆಧ್ಯಯಗಳಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯರಾದ 

ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು, ಶ್ರೀವಿಜಯೀಂದ್ರರೇ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ 
ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ರಚಿಸಲು ' ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರ 

*'ಯಂಕ್ಷಿಮಲ್ಲಿಕಾ'', ವಿಜಯೀಂದ್ರರ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಪಂ ದೀಕ್ಷಿತರ 

ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಬರೆದ ಖಂಡನ ಟೀಕೆ, ಇವುಗಳಂ ನಿರರ್ಶನವೆನ್ನಬಹಂದಂ, ಹೆರಿ 

ದಾಸಪಂಥೆ, ಬೆಳೆದದ್ದ . ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು ಸಂವಿದಿಶ.2೩9 

ಆದ್ಧರಿಂದ, ಪೆರಂದರದಾಸರನ್ನು ದಾಸಕೂಟದ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿದ್ದರೆನ್ನ 
ಬಹಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಒಕ್ಕೂಟ, ಅನಂತರ, ೧೯ ನೆ ಶತದವರೆಗೇನು, ಇನ್ನೂ 
ಬೆಳೆದೇ ಇದೆ. ಆಂದೋಲನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, "ಈ ಎರಡೂ : ಕೂಟಗಳ ಗಂಡಿ 
ಯೊಂದೇ-ವೇದವಿಹಿವಾದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ದೈೈತಮಾರ್ಗದನುಸಾಯಾಗಿ ವಿವರಿಸು 
ವುದಂ'' ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ದಾಸವರೇಣ್ಯರು ಇನ್ನೂ ಹಿರಿದಾದ ಅರ್ಥವಿತ್ತರಂ, 

ವ್ಯಾಸೆಕೂಟದವರಂ ವಿದ್ವನ್ಮಾನ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ದಾಸಕೂಟದಲ್ಲಿಯೂ 
ಪೃತಿನಿಧಿಸಿದರು. ದಾಸಕೊಟದವರೆಂತೂ ಜನತೆಯ ಕನ್ನಡದ ಆಡುಭಾಷೆ 

ಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗಿ ಸವಂರ್ಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕ, 
ವಂಧ್ಯಮತತತ್ವ, ಹರಿಭಕ್ತಿಗಳೆರಡನ್ನೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ, ಪ್ರಸಾರಗೈದರಂ. ವ್ಯಾಸ 

ಕೂಟದವರಿಂದ ದಾಸಕೂಟದವರಂ ಪ್ರೇರಣೆ, ಸ್ಫೂರ್ತಿಪಡೆದದ್ದೂ6ಟಂ, 
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಪ್ರೆರಂದರ-ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ನೆಲೆ 

ಯಂತಿದ್ಧರಂ, ತಮ್ಮ ಗಂರಂಗಳಾದ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ: ವಕಾರ್ಗ 
ದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಶ್ರವಿಂಸಿದರಂ, ಇದಂ ಒಂದಂ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆಯೆ- 

ವೇದಾಂತ ಟೋದನೆಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ (ದೇವಭಾಷೆ) ' ಆಲ್ಲದೆ ದೇಷಭಾಷೆ ಆಲ್ಲ 

ಎಂಬ ಭಾವ ಬಲಿತಿದ್ದಾಗಸ "ಕನ್ನಡವನ್ನ ಅನಾದರಣ ಮಾಡದೆ, ಕನ್ನಡವನ್ನೂ 
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ಮೈಲಿಗೆಯ ಮಾತಂದಂ ತೆಗಳದೆ ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನಿ ಕೀರ್ತಿಸಿ 

ದರು, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಉಪದೇಶವನ್ನಿತ್ತರು'',-ವ್ಯಾಸಕೊಟದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು 

ಬೆಳೆದು ಹಬ್ಬಿದ ದಾಸಕೂಟದ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ, 'ಈ ಪ್ರಣ್ಯಕಾರ್ಯಕ್ಕಿ ಶ್ರೀಕಾರ 

ಹಾಡಿದವರು ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರು' ಎಂಬ ಹಿರಿಯರ ಮಾತು ಗಮನಾರ್ಹ, 13 

ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತರ : ಮುಖದಿಂದ ಕನ್ನಡದ ದೇವರನಾಮ 

ಗಳನ್ನು ಹಾಡಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮೊತ್ತಮೊದಲಿಗೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂದ 
ವರೇ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಂ. ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರಂ ಅನೇಕ ತಿಳಿಗನ್ನಡ 
ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲದೆ, ಭ್ರಮರಗೀತೆ, ವೇಣಂಗೀತೆ, ಗೋಪೀಗೀತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು, 

ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರವಂಖ ರೂಪಗಳಾದ ಕೀರ್ತನೆ, ಸುಳಾದಿ- 
ಉಗಾಭೋಗ, ವೃತ್ತನಾವಂ ವಂಂತಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಿರಗಳನ್ನೂ ಬಳೆಸಿ ಕೃತಿ 

ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಧಿಸಿದರು. ವ್ಯೂಸಕೊಟ-ದಾಸಕೊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ 

. ಕರ್ಣಾಟಕ ಹಿಸ್ಟರಿಯಲ್ ರೆವ್ಯೂ ಎಂಬ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಲೇಖನ, ಹಾಗೂ 

ಹಂಚ್ಚೂರಾವ್ ಬೆಂಗೇರಿಯವರ ಮಾತುಗಳಂ ಈ ಎರಡೂ ಬಣದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ 

ವಾದ ಅರ್ಥವನೀಯತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹೇಳಬಹುದು : 
ವ್ಯಾಸರಂ-ದಾಸರೆಂಬ ಪದಗಳು ಬಳಕೆ ಬಂದಂದು ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಯರ ಹಾಗೂ 

ಅವರ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರ' - ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೆ, ಅನಂತರ, 

ಪುಂದರದಾಸರ ಶಿಷ್ಯರಂ ಅನಂವರ್ತಿಗಳಂ ದಾಸಕೊಟಸ್ಥ ರೆನ್ನಿಸಿಕೊಂಡರಂ, ಆದರೆ, 

ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಸಕೂಟ, ದಾಸಕೂಟಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಬೇರೆಯಾದ ಅರ್ಥವೆ ಬಂದಿತು. 
ವ್ಯಾಸಕೂಟದವರೆಂದರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಪರಿಣತರು ಹಾಗೂ ವಂತ್ತು ವೇದಾಂತ ತತ್ವಗಳ 

ವೇದಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಖೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಂಳ್ಳವರಂ, ಹಾಗೆಯೆ ಯಾರಂ 
ದ್ವೈಶತತ್ವ್ವ ಮತದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ಥಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸಂತ್ತರಿದ್ದರೂ 

ಅವರನ್ನು ಬಾಸಕೂಟಸ್ಥರೆಂದೂ ಕರೆಯಂವ ಬಳಕೆ ಬಂದಂ ಬಿಟ್ಟಿತು. ದಾಸ 

ಕೊಟಸ್ಥರೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಉಪಕಾರ ಯಾರೂ ಮರೆವಂಥ 

ದಲ್ಲ, 
ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ತತ್ವದ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಸರಳ ಸಂಂದರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 

ಕೇಳಲು ಮಂಧಂರವಾದ, ಇಂಪಾದ ಕೃತಿಗಳ (ಕೀರ್ತನೆ ಇತ್ಯಾದಿ) ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ 

ಕೊಟ್ಟದ್ದು ದಾಸಕೂಟದವರ ವಂಹತ್ಸಾಧನೆ. ಈ ಹಾಡುಗಳು ದೇಶ ವಂನೆ ಮನೆ 
ಗಳಿಗೂ ಹರಡಿವೆ; ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವ ಈ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ 
ಹೃದಯ ತಡೆಯಲಾರದ ಆಗರದಿಂದ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತದೆ. 

. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದಾಗ, , ಅನಿಸಂವುದಿಷ್ಟು : '"ಪರಮಾತ್ಮನಂ ಜ್ಞ್ಯಾನಗಮ್ಯ, 
ಎಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿಯದೆ ಪರವಣತ್ಮನನ್ನು ಅರಿಯಂವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವ 

ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಇರಬಹಂದಂ, ಭಾಷೆ ವಂಖ್ಯವಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಭೇದ ಜನರಂ 



118 ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ : ಓಂದು ಅಧ್ಯಯನ 

ಯಾರನ್ನೋ ಜರಿಯಲು "ಕೊಟ' ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿದುದಿರಬೇಕಂ. ಈ 
ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಪಢ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂಬುದನ್ನೊ338 ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಭಾಷೆ, ಭಾವನೆಗೆ 

ಪ್ರೇರಕ, ಪೋಷಕ, ಭಾವವಂಖ್ಯ, ಭಾಷೆಯಲ್ಲ. ತರ್ಕಕ್ಕೆ ದೇವರು ಸಿಗಂವುದಿಲ. 

ಉತ್ಕಟ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಅದನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ 

ಇಂಥ ಜಾತಿ ವಂತ ಬೇಕೆಂಬ ಕಟ್ಟು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹರಿದಾಸರು ಸಾರಿದ್ದು ಇದನ್ನೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ, 

ನೃತ್ಯ ಸೇವೆ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿ ದೈವದೊಲುಮೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ಚರ್ಚೆಗೆ ನುಂಗಿವು 

ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಪೂರಕ ಪೋಷಕವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹಂದು : ವ್ಯಾಸಕೊಟ, : ದಾಳ 

ಕೊಟದವರು ಒಂದೇ ಲಕ್ಷ್ಯವುಳ್ಳೆ ವರು, ದ್ವೈತಶಶ್ವವೊಂದಲ್ಲದೆ, ಇಡೀ ಮಾನವ 

ಸಮೆಂದಾಯದ ಹಿತ ಚಿಂತಕರಂ, ಸಮಾಜ ಸಂಧೂರಕರಂ. ವ್ಯಾಸಕೂಟ]4 ಜ್ಞಾನ 

ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗಿ ಬಂದ ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ. ದಾಸ 

ಕೂಟವು ಬಂದ ಆಕ್ಷೇಪಗಳಂ ಅಡಗಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧ ವಾದ ಪ್ರಮೇಯ 

ಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ (ಆಚರಣೆ)ದಲ್ಲಿ ತರಲು ಮಾಡಿದ ಉಪದೇಶ ಕ್ರ ವಂವನ್ನ ಬಹಂದಂ. 

ಅದನ್ನು ಉಪಃ ಪದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಚರಣಾ ಕ್ರವಾವಾಗಿಯೂ ಹರಿದಾಸರಂ ಸಾಧಿಸಿ 
ದರಂ. ವ್ಯಾಸಕೂಟದಲ್ಲಿ ದಾಸಕೂಟದ ಧೇಯವೂ, ದಾಸಕೂಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಕೂಟ 

ಸ್ಮರ ಅಭಿವಂತವನ್ನು ತಿಳಿಯ ಹೇಳಂವ ಧ್ಯೇಯಂವೂ ಓತಪ್ರೋತವಾಗಿ ಇದೆ. ಆದರಲ್ಲಿ 

ಇವೆರಡರ ಸಾಮರಸ್ಯ ವಂಖ್ಯ. ವ್ಯಾಸಕೊಟ,  ದಾಸಕೊಟಗಳ ಧ್ಯೇಯಂವನ್ನ ಅರಿತು, 

ಸಮಾವೇಶಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಶ್ರೀವಂಧ್ಯಾಚಾರ್ಕರಂ ತಿಳಿಸಿರುವ ದೃಢಭಕ್ತಿ ಬರ 

ಲಾರದಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಕೂಟದವರ ಕಾರ್ಯ, ಕೃತಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು 

ಮುಖ್ಯ. . ಇನ್ನೂ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ದೆಂದರೆ ವ್ಯಾಸಕೂಟದವರು ದಾಸಕೂಟದಲ್ಲಿಯೂ 
ಮಿಳಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಉದಾ : ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ, ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಯರು, . ಶ್ರೀವಾದಿ 

ರಾಜರಂ, ವಿಜಯೀಂದ್ರರಂ, ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರರಂ ಹೀಗೆ, ಹಾಗೆಯೆ ದಾಸಕೂಟ 
ದವರಂ ವ್ಯಾಸಕೂಟಸ್ಮರ ಕಾರ್ಯ ವಂಂದಂವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. (ಉದಾ : ಜಗನ್ನಾಥ 

ದಾಸರು ಹಾಗೂ ಹರಿಕಥಾವ್ಯೂತಸಾರ.):೫ “ವೇದಾಂತ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿದ ಕನ್ನಡಿಗ 

ನೊಬ್ಬ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಏನೇನೂ ಬಾರದವನಾದರೂ, ಅವನೇನೆ ಅರಿತಿದ್ದರೂ ಬಾಸ 

ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಯಣಿಯಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹರಿದಾಸರ ಕಾವ್ಯ ಕೃತಿ ರಚನೆ 

ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿವೆ''118 'ಎಂಬ ಮಾತು ದಾಸ 

ಕೂಟಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಶಂಸನೀಯ ನುಡಿಯಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. 

ಾಸಕೂಟ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಿಂದ ಈಗ ಅಸ್ಪಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲವೆಂದೆಂ . ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ಕೆಲವರಂ ಎಲ್ಲೊ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ದಾಸರ ಹಾಡಂಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಿ:ದಿಯಲ್ಲೊ, ರೈಲ, 

ಬಸ್ ನಿಲ್ಮಾಣಗಳಲ್ಲೊ ಆಥವಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭ 
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ಗಳಲ್ಲೊ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದುದೆನ್ಯವವೆಂದರೆ, ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಆಯಾ 
ದಾಸರು ಯಾವ ಭಾವನೆಯಿಂದ, ಯಾವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 

ಹೃದಯದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತೋಡಿಕೊಳ್ಳಲೆತ್ಲಿಸಿದರೊ ಆ ಸುಸ್ಪರ್ಶಿಭಾವ 

ಗಳನ್ನು ಇಂದಂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತಾದಾತ್ಮ್ಯತೆಯಿಂದ ಹಾಡುವವರು ವಿರಳ, 

ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೂ ಸರಿಯೆ, ದಾಸಕೂಟದ ಪ್ರಮಂಖ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿದ್ದ 

ಸವಕಾಜ ಸುಧಾರಣೆ, ಜಾಶಿ ಕುಲ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕ ಆಗಿರುವ ಕೀಳ್ತೆನ ಶೊಡೆದು 

ಸಂಸ್ಕೃತಿವಂತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸಂವಿಕೆ, "ಆವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕನಸೆ ಆಯಿತೊ ಆ ಜಾತಿಯ 
ಗಂಂಪುಗಾರಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆ ಈಗ ಪರಸ್ಪರ ಆಕ್ರೋಶ. ವೈಷವ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದನ್ನು 

ಪೃ ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದೇವೆ. ವಚನಕಾರರಕ್ಟಾಂತಿ, ಹರಿದಾಸರ ಭಕ್ತಿ ಆಂದೋಲನದ 

ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣಾ ಮನೋಧರ್ಮ ನಾವು ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ. 

ಹೃದಯದ ಬಾಗಿಲಂ ಶೆರೆದಂ ಆ ಆರಿವಿನ ಕನಕ ಕಿರಣವನ್ನು ಒಳಬರವಾಡಿಕೊಂಡು 

ಜೆಳಕಂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ದಾಸಕೊಟದ ಪ್ರಮಖ ಉದ್ದೇಶವಿದು. ಕನನಾಗಿ ಇರಲಿ, 
ದುರ್ಲಭವೂ ಆಗಿದೆ : ಹಾಗೇ "'ಉಂಭವೃತ್ತಿ'' ಹರಿದಾಸರ "'ಮಧುಕರವೃತ್ತಿ'' ಈಗ 

ತನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಕಳಕೊಂಡಿದೆ. ಭಿಕ್ಷೆ, ಶೀರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 

ವೈರಾಗ್ಯದ ಮಾತೆಲ್ಲಿ ? ಹಾಗೂ ದಾಸಕೂಟಸ್ಥರು ತಿಳಿದಿದ್ದ ಆ ಪೌಢಿಮೆ, ಅರಿವು 

ಈಗ ಕಾಣಬಂದಾತೆ? "ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ, ಚಕ್ರಾರಪಂಕ್ಷಿರಿವಗಚ್ಛತ್ತಿ,,..... ಸ 

ಎಂದಂಕೊಳ್ಳಬೇಕಪ್ಪೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ೧೪ನೆ ಶತವತಾನದಿಂದೀಚೆಗೆ ೧೮ರ ಕೊನೆಯ 

ವರೆವಿಗೂ ದಾಸರ ಪರಂಪರೆಯೆಂ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುವ ಹರಿದಾಸರು ಗುರುಗಳ ಸಹವಾಸ, 

ಅಧ್ಯಾಪನ, ಅಧ್ಯಯನ, ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಧನೆ-ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯು 
ತ್ತಿದ್ದಿರಬೇಕಂ. ಅವರಂ ತಮ್ಮ ದಾಸವೃತ್ತಿಯನ್ನು -ಅಂದರೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರಾಗ ರಾಗ 
ವಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತ, ತಂಬೂರಿಯ ಶ್ರುತಿ ಮಾಟುವ, ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿ ನರ್ತಿಸಂತ್ರ, 
ಚಿಟಿಕೆ ತಾಳ ಹಾಡುತ್ತ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಡಿಂಡಿಮದ ಡಂಗೂರ ಬಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ 

ನಿತ್ಯದ ಓಡಾಟದಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜದ, ಜನತೆಯ ಬದಂಕು, ರೀತಿನೀತಿ 
ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯವಿದ್ದಿತಂ, ,ಆ ಬದುಕನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಂದ್ದೀಕರಿಸಿ, ಧರ್ಮ- 
ನೀತಿಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿಸಂವ್ರದೆ ಅವರ, ಧ್ಯೇಯ ಆಗಿತ್ತು, 
ಜನರು ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಭಿಕ್ಷೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವೆನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಪೈ ಕ್ರತಿ 

ಪಾದನೆ ಪ್ರಸಾರ, ಭಕ್ತಿಯ ಅಲೆಯನ್ನು ಮಂನದಲ್ಲಿ ಏಳಿಸುವಿಕೆ-ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ದೀಕ್ಷೆ 
ಪಡೆದಿದ್ದುದಂ. ತಮ್ಮ ಮಂಕ್ತಿಯ ಸ್ನಾ ಸರ್ಥವೊಂದೇ ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದಂ 

ಗವಂನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ, 

ಇಲ್ಲಿ ಮತೀಯ ಚೌಕಟ್ಟು ಬರಲಿಲ್ಲವೆ ಎನ್ನಬಹಂದಂ. ದಾಸಕೂಟ ಸ್ಥಾಪನೆ 

ಯಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಂ, ಮಧ್ವಮಂತ ಪ್ರಶಿಪಾದನೆ, ಪ್ರಸಾರ, . ಆದರೂ, 
ಅವರು ಪಂಡಿತವಹಾನ್ಯ ಆದ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ, ಟೀಕೆ-ಟಿಪ್ಪಣಿ, ಆಚಾರ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಗೆ 
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ಮನೆಗೊಡಲಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮದೆ ಆದ ಪಂಥ ಪಥ ನಿವಿ೯ಸಿಕೊಂಡರಂ, ಪಂಡಿತರ ಕೆಲಸ 

ಪಂಡಿತರದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಸೇರುವ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನದೆಂದರು ಹರಿದಾಸರ 
ದಾಸವೃತ್ತಿ ಸುಲಭವೇನಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರೇ ಆನೇಕ ಕಡೆ ಆಳವಾಗಿ 

ತೋಡಿಕೊಂಡಿದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ವಣಖ್ಯವಾದದ್ದೂ, ಸಮಾಜ ಸಂಧಾರಣಿ 

ಅದೇ ಅವರ ಧ್ಯೇಯ. ವಂದ್ರ ಸಮತ ಪ್ರಸಾರವೇ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ದ್ವಿ ಕತಯ ಘಟ್ಟದ 

ಪ್ರವಬಖ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ವಿಜಯದಾಸರ ಧ್ಯೇಯವೆನಿಸಂತ್ತದೆ. ಅವರ ನೂರಾರಂ 

ಕೃತಿ, ಸುಳಾದಿ, ಉಗಾಭೋಗಗಳನ್ನು ಶಿರಂನಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಆದೇ ವಂತ ಪ್ರಶಿಖಾದಕ 

ಮನೋಧರ್ಮ "ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಣ್ಣ 'ನೆನಿಸಿದ ವಿಜಯದಾಸರ ಶಿಷ್ಯವರ್ಯರಾದ ಪ್ರೀ 

ಗೋಪಾಲದಾಸರಲ್ಲಿಯೂ : ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಂತೂ "ಹರಿಕರ: 

ಮೃತಸಾರ'ದಂಥ ಮಧ್ವವಂತವನ್ನು ಸಮರ್ಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಕಾಟ್ಯ 

ವನ್ನೆ ಬರೆದು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನಂತರದ ಹರಿದಾಸರೂ 
ಅನುಸರಿಸಿರುವಂತಿದೆ. ಶ್ರೀದವಿಠಲರು, ಶ್ರೀಪಾಣೇಶವಿಠಲರು ಐಂಂತಾದ ಹರಿದಾಸರ 
ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಈ ತೆರನಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಪರಿವಿಂತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ 

ಬಾಸಕೂಟ, ತನ್ನ ಪ್ರಥಮಃ ಹಂತದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕ್ಟಾಂತಿಕೌರಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು 
(militant tendency) ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ವಂತೀಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತು ಎನಿಸುತ್ತದೆ, 

ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ವಿಧರ್ಮಾಯ ಪ್ರಭಾವ, ಆದರಲ್ಲೂ ಮಂಸ್ಲಿಮರ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಿದ 
ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಆದ ರಾಯಚೂರು-ಅಲ್ಲಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಣ ಪರಿಸರದಿಂದ ಅವತರಿಸಿದ 

ದಾಸರು ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಎನಿಸಂತ್ಚದೆ, -ಆದರೂ ದಾಸಕೂಟ ತನ್ನ ಧ್ಯೇಯದಲ್ಲಿ 

ವಿಫಲಗೊಂಡಿತೆ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಡಮೂಡಿದಾಗ "ಬರುವ ಉತ್ತರ : ದಾಸಕೂಟ 

ಸ್ಥಾಪಿತ ಆದದ್ದೆ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಸಾರದ ಪ್ರಧಾನೋದ್ಧೇಶದಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯ್ವವಂಶ 

ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ, ಮಧ್ಯಾಜಾರ್ಕರೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದ. ಅದರಿಂದ, ದಾಸ 
ಕೂಟ ತನ್ನ ಪ್ರಮಂಖ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಮಂಂದಂವರೆಸಿತಂ. ಕನಕದಾಸರು, 'ವೈಕಂಂಠ 

ದಾಸರು, ಪುರಂದರದಾಸರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪವಾದ ಆದರು, ಇನ್ನೂ 

ಒಂದಂ ಕಾರಣವನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು. : ದಾಸವೃತ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಲ್ಲಿಯಯೂ 

ಕೆಲವಾರು ವಿಶೇಷ ಸಾವಂಥಣ್ಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಉಚ್ಛಾರಣೆ, ಸಂಗೀತದ 
ತಿಳಿವಳಿಕೆ, ಕಂಠಮಾಧುರ್ಯ, ಭಕ್ಷಿ, ಶೃದ್ಧೆ, ಜ್ಞಾ ನ ಅರ್ಜಿಸಂವ ಆಸ್ಚೆ, ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ 

ಬೇಕೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಂ ಮೇಳವಿಸುವುದು ಅಸೂರ್ವವೇ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಯರ 

ಕಾಲ, ಅವರ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕಾಲ, ಅಂಥ ಗಂರಂ-ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದ ಕಾಲ, 
"*ದಾಸರೆಂದರೆ ಪ್ರರಂದರದೂಸ”'ರಂಥ, 'ಕನಕ'ನಂಥ, ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಲಿ ಇದ್ದ ಕಾಲ. 

ಈಗ ಹರಿದಾಸರ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಸಮಣಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲವೆ? ಏಕೆ ಜೇಡ? 
ಕೀರ್ತನ ಕಲೆ, ಜನ ಪ್ರೇರಣೆ, ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮಾಧ್ಯವಂ ಆಗಬಲ್ಲುದು, ರಾಜಕೀಯ 

ಎಂತೇ ಆಗಲಿ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಲಿ, ಹರಿದಾಸರಂಥ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಂ ಬೇಕೇ 
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ಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಬೆಳಗ್ಗೆಯೆ ಎದ್ದು ಭಗವನ್ನುಮ ಕೇಳುವ ಪುಣ್ಯ ಗಳಿಗೆಯನ್ನು ಯಾವ 

ಭಾರತೀಯ ಆಸ್ತಿಕ ಬೇಡವೆಂದಾನು ? ನಾಸ್ತಿಕನಾದರೂ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಈ 

ಹರಿದಾಸ ಚಳುವಳಿಯಂಥ ಆಂದೋಲನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹಂದೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 

ಮಾಡುವವರು ಯಾರು? ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆ ಬರುವುದಂ ಹೇಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡೇ ದುರ್ಭರ 

ಆಗಿರೆಂವಂಗ : ದಾಸಕೂಟ ಅಂತೆಯೆ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲೊ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ 
'ಲಾದರೂ ಜರುಗುವ ಮತ-ಧರ್ಮ ಗೋಷ್ಠಿ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಹರಿದಾಸರಂ 

ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾರೆ : ದಾಸಕೊಟಸ್ಥ ರ ಸ್ಲಿರ ಕಾಣಿಕೆಯಾದ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಪುನಃ ಕನ್ನಡಿಗ 
ರೆಲರಲ್ಲೂ ಅನುಕರಣಿಸಿ, ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಅನಂವಾದಿತ ಆಗುವ ಸುಸಂದಭಣ 
ಬರಬೇಕಾದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಪುಠಗಳ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಬೇಕಿದೆ. ನಿತ್ಯದ 

ಪೂಜಾ ಸೆಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುವ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಹಿತಗೊಳ್ಳಬೇಕು, 
ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದರನ್ನದೆ ದಾಸವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ, ಪ್ರಸರಿಸುವ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆದರೆ ಮತ್ತೆ 

ದಾಸಕೂಟ ದಾಂಗುಡಿಯಿಟ್ಟಿತೇನೊ. ಅದಂ ಈಗಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರೆಂಪುದಂ 

ಎಷ್ಟರ ವಂಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ? 

ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದ ಸ್ಯ ರೂಪ 

ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ವದ ವಾಗ್ರೂನದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು 

ಪರಿಗಣಿಸಬೆ: ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಲೌಕಿಕದ ಆಗಂಹೋಗಳಗಳನ್ನೂ ಕುರಿತ ಪ್ರಸ್ತಾ ಪಗಳಿದ್ದ ರೂ, 

ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಆಧ್ಯಾಶ್ಮಿಕಿತೆ-ಹಾಗೊ ಹರಿಭಕ್ತಿ, ಇದರ 

ಸಂಗಡವೇ. ತಾವು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದ ವಂಧ್ಯವಂತ ಪ್ರಸಾರ, “ಹೊಸ ತತ್ವ, ಧರ್ಮ 

ಇವುಗಳ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ. ವಾಹ ಹಕೆದಾಗ ಜನಭಾಷೆ ತಲೆಯೆತ್ತುವುದ್ದು.. 

ಜೀವನದ ತಿದ್ಧಿಪಾಡಿಗೆ ವಂತ ವಂಶ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಜನ ಭಾಷೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಕಣ್ಣೆರೆಯುತ್ತದೆ.'' 81. ಕ್ರಿ ಶ.೧೨ನೆ ಶತಮಾನದಿಂದೀಚೆಗೆ ಕನ್ನಡ 
ಸಾಹಿತ್ಯದ ದಿಸಯೆಂ ಬದಲಾಯಿಸಿತೆನ್ನಬೇಕಂ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಶಿವಶರಣರಂ, ಅಡು 

ನುಡಿಯನ್ನು , ಸಮರ್ಥ . ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ “ಕಿರಿದರೊಳ್ ಪಿರಿದರ್ಥವನೆ'' ತುಂಬಿ 

ನುಡಿದ : ವಚನದ ಬಂಡನ್ನು ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ, ಸಹೃದಯದವರು ಆಸ್ಥಾ ದಿಸಿ, 

ಮೆಚ್ಚಿದರು. ವಚನ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ ಪ್ರಕಾರ ಆದದ್ದೂ, ತನ್ನ 

ಹರಿವೆ ಗಳಿಸಿದ್ದು. ಒಸವಾದಿ 1ರ ಮೂಲಕ ಆದರೆ, ) 
ಹಾಸಂಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಒಡಮೂಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಚನಕಾರರೂ ಹೊಸ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ ಕಾರ 

ನಿರ್ಮಿಕಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಇದೇ 'ಪೆರಂಪರೆ ಮುಂಂದಂವರೆದುಂ ಕ್ರಿಶ.೦9ನ ಶತ 

ಮಾನದ ಈಚೆಗೆ ಆರಂಭ ಆದ ಭಕ್ತಿ ಚಳವಳಿ, ಹರಿದಾಸರ ಭಕ್ತಿಯ ಆಂದೋಲನ, 

ವಚನಕಾರರ ಹಾದಿ, , ದೇಸಿಯೆ ಬಳಕೆ, ಜನ ಭಾಷೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮನಗಂಡಿತಂ, 

ತನ್ನದೆ ಅದ ನಿಡಿದಾದ ಹಃದಿ, ಪಂಥ, ಪಥ ಿನಿರಸಿತು. ಕನ್ನಡ ಹರಿದಾಸ 



132 ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನೆ : ಒಂದು ಅಧ್ಯಯಾಣೆ: 

ಸಾಹಿತ್ಯ. ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದದ್ದೆ ಈ ದೇಸಿ ಬಳಕೆಯ ಸಂಕ್ಟೆವಂಣ ಯಂಗದಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃಹೆ" 

ೇ ಪಂಡಿತ ಮಾನ್ಯ. ದೇವಭಾಷೆ ಯಾಗಿದ್ದು, ಮಠ, ದೇವಾಲಯ, ರಾಜ 

ಶ್ರ ಯಲ್ಲಿ ಜಿ ಬೆಳೆಯಿತೆ ವಿನಾ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾ ನಪಿಪಾಸೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸಿ, ಅಧ್ಯಾ ತ್ರ 

ಅರಳಿಸುವ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾ ಚಾರ್ಯ! ರಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರ 

ನಿತ-ಧರ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಾವ್ಯ, ಸ್ತೋತ್ರ, ಪ್ರಬಂಧ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ದುದೂ 

ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಸಾದಲಿ ಮಾತ್ರ "ಆಳ್ವಾರರ ತೆಮಿಳು ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳಂ 

ವಿಷ್ಣುಭಕ್ಷಿ, ನಾರಾಯಣ ಸರ್ಮೋತ್ವವಮಶತ್ತ ಕೈವನ್ನು. ಸವಂರ್ಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 

ಪಾದಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ, ಬಳಸದ ಜಸಭಾಷೆ (ತವಿಂಉು ಭಾಷೆ) ಸಾಮಾನ್ಯನ 

ಹೃ ದಯತಲಸ್ಪರ್ಶಿ ಅಗಲು ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿಸಿತಂ. ಭಕ್ತಿ ಚಳವಳಿಯ ಈ ಜನ: 

ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ, ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಹೊರತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 

ಆರಂಭ ಆದ ಕುರುಹುಗಳಿರುವ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಗವತ ವಾಚ್ಠ ಿ ಯವನ್ನೂ ರೂಢಿಸಿ. 

ಕೊಂಡು ವಿಪಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದದ್ದು ೧೪ನೆ ಶತಮಾನದಿಂದೀಚಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಳಿದ 
ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮಾ! ಜ್ಯ, ಸಮಗ್ರ 'ಭಾರತದ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಜೆ ೈದಿಕಧರ್ಮವನ್ನು 

ಆದು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದದ್ದೂ ಸಹ ಪೋಷಕ ಆಯಿತು, "ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ತಾಳಿದ 

ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರ ಹರರ ಮಾತು ಗವಂನಾರ್ಹ ; ಟೆ ಭಾಗವತ 

ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಮಿಷ್ಟ ಖೆಯಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಯಂಗಗಳಲ್ಲಿ (ಸು, ೧೪ ನೆ.ಶ.) 
ಮೊಳೆತ ದುಸವಾಜ್ಯ ಿ ಯವು ನ ಯು ಗದ್ಲ (೧೫ನೆ ಶ.) ಸಃ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು, 
ಸ್ಥಿ ರಮದ ಪರಂಪರೆಯಂಳ್ಳ ದಾಸಕೊಟವೆಂಬ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ , ಜನ ಸಂಸ್ಕಾರಕವಾದ 
ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಎಂಬ ಸ್ಹ ಕ್ವರೂಪ ತಾಳಿತು, ಅದು ಮಾಧ್ವತ: ತತ್ವ ಮತ್ತು ಆಚಾರ 
ಧರ್ಮವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ಲ ಚಾರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಶಾಲನಾದ ಭಾಗವತ 
ದುಸೊಧರ್ಮ ವನ್ನೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೀತಿಯನ್ನೂ ಬೋಧಿಸಿತು. ಪದ, ಸಂಳಾದಿ, 

ಭೋಗ ಈ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತವನ್ನು 
wi ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿತು, ಇಲ್ಲಿ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ: ಸ್ವ ೈರೂಪ, ಪ್ಲ ಶ್ರಕಾರಗಳೆನ್ನೂ ನಾವು 
ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತವನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವು, ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ, 
ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ, ''ಹಿಮಾಲಯಂದ ಎತ್ತರದಿಂದ ಹರಿದಂ ಬಂದ ಗಂಗೆ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿಳದಂ 
ನೆಲವನ್ನೆಲ್ಲ "ಫಲದ್ರೂಶ ಮಾಡುವಂತೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶರಣರ ಮತ್ತು ದಾಸರ 
ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತದ ಎತ್ತರದಿಂದ ಹುಟಿ ತು, ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಬಸದವರಿಗೆ, ಹಬ್ಬಿ ಕೊಂಡಿತು. ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕ ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಿಸುವ ಪ್ರಭಾವಿಯಾದ ಸಾಧನ 
ವಾಯಿತೆಂ.''118 ಪಂಸರನ್ನು ್ಲದಿಗಳನ್ನೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊ ಜನ ಇನ್ನೂ ಕೇಳದವರಿದ್ದ ರ್ಯ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನೂ ಕೇಳೆದವರಿ್ದವಂದೆನಿು ಂತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೆ ವಚನಗಳನ್ನು 
ಕೇಳದವರು ಅಪರೂಪ, “ಜನದ ಮೇಲೆ ನಿತಾಂತ ನಿರಂತರ ಪ ಪ್ರಭಾವ ಬೀ ರುವ ಜನ ಸೆಂವಂಂಖತೆ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ದು ” ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ 
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ವೋದಿ, ತತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮತದ ಚೌಕಟ್ಟು, ಪರಿಮಿತಿಯನ್ನು 
ಮೀರಿ ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿಯ ಕ್ಷಿತಿಜ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು, ಜನತೆಯ ಮಾನಸಿಕ ಮಟ್ಟವೇರಿಸಿ 

ದವು, ಮಾನವೀಯ ನೀತಿ, ಜೀವನ ವಕೌಲ್ಯಗಳು, ಇವನ್ನೆ ದಾಸರು ಅರಿತಿದ್ದು, 

'ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಪ್ರಸರಿಸಿದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ವಮಾನ್ಯತೆ 

ದೊರೆಯಿತೆಂದರೆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ... ಇಷ್ಟಾದರೂ ಮಾಸ್ತಿಯವರ . ಮಾತುಗಳ 
ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನೂ ಗುರುತಿಸುವಂತಿದೆ19 ; "ಹಿಂದೆ ಇವುಗಳನ್ನೂ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ವೆಂದು ಎಣಿಸಂತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ವಚನಗಳೂ ಹೀಗೆಯೆ. ೨೦ನೆ ಶತ 

ಮಾನದವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರಂ. ದಾಸರು ಕವಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ 
ತಾವೂ ಕೆವಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಇದರ ವಂಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಗಿರಬೇಕು 

ಮತ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಇವನ್ನು ತನ್ನ ಗಂಂಸಿಗೆ ಸೇರಿದುವೆಂದಂ 

ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯಶ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಧ್ಯವಂತದ ಚೌಕಟ್ಟಿಗಳ ಕಟ್ಟಿರಂವು 

ದೇನೋ ನಿಜ: ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಮಾತುಗಳು ಒಂದು ರೀತಿ ನಿಜವೆ ಎನ್ನಿಸು 

ತ್ತದೆ. ಅದು ಹೀಗೆ : ಯಾವಾಗ ಒಂದು. ವಂಶ, ತನ್ನ ಧರ್ಮ, ನೀತಿ, ಪ್ರಸಾರ 
ಮಾಡುವ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವತ್ತು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದೊ ಆಗ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಸಮಾಜದ ಉಳಿದ ಜನರಿಂದ ದೂರ ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಬಹಂ 

ತೇಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಆದರಲ್ಲೂ ಮಾಧ್ವ ಮಠದ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದ ಹರಿದಾಸರಂ ' 

ರಚಿಸಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೇಕಾದ 'ಸರ್ವಹಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ'ವಿದ್ದರೂ ಅದಂ ವಂತ 

ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ವಂತ ಗ್ರಂಥ, ವಸ್ತುವಾಗಿ 

" ಭಾವಿಸುವ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ಅದರೆ ದಾಸ 

ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತುಗಳಂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನ್ನ _ಯಿಸವೆನ್ನಿ ಸುತ್ತದೆ. ಮತ 

ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ-ಅದೂ ದಾಸವಾಜ್ಮಯದ ಮೊದಲ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ವಿಜಯದಾಸ 
ರಿಂದಾಜೆಗೆ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ವಂತ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಆಯಿತಂ, ಇಷ್ಟಾದರೂ 
ಆಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದ ಹರಿಭಕ್ತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಆ ಘಟ್ಟವನ್ನೂ 

ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮತತತ್ವ ವಂತ್ತು ವಂತಾಭಿಮಾನ ರ ಮಾನ 

ಮೌಲ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಆಗಿ ದುಸಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಂತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನವರೆಗೂ ಬಂದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, 

ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಂಶ್ರಿದ್ಧಿದೆ ಸಂಸಾರ ನಿಸ್ಸಾರ, ಮಾಯೆ, ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ 
ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿರೆಂದು, ವಚನಕಾರರಿಂದೀಚೆಗೆ ಈ ಇಹದ ಬದುಕಿಗೊಂದು ಉನ್ನತ 
ಅರ್ಥ ಬಂದಿತ. 'ಕಾಯಶವೆ ಕೈಲಾಸ' ಎಂಬ ವಂಹಾತತ್ವ, '"ದಯೆಯೆ ಧರ್ಮದ 

ಮೂಲ''ವೆಂಬ ಉನ್ನತ ತತ್ವ ಬೆಳಕಗೆ ಬಂದು, ಬೆಳಕಾಗಿ, ನಿಂತವು. ದಾಸಗಾಹಿತ್ಯವೂ 

ಇಂಥ ಬೆಳಕಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವೆ, “ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದ ಹರಿದಾಸರ 

ಕೃತಿಗಳಿಂದ (ಬದಂಕು ನಿಸ್ಸಾರ) ಈ ವಿಪರೀತ ಭಾವನೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತೆಗೆದು 

ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿತು''139 ಎಂಬ ಪಂಚಮಂಖಿಯವರ ಮಾತು ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜ, ಈ 
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ಬದುಕನ್ನೂ ಇದ್ದು ಈಸಿ,,ಜೈಸಬೇ ಕೆಂದವರು ಹರಿದಾಸರೆ, “ಮಾನವ ಜನ್ಮದೊಡ್ಡ ದಂ, 

“ಇದಹಾವಿ ಮಾಡಲು ಬೇಡು ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರಾ" ಎಂದವರೂ ಅವರೆ, ಸಂಸಾರದ 

ಬದುಕನ್ನ ವಂದನೀಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರೂ ಹರಿದಾಸರೆ. ಹರಿದಾಸರು ಭಕ್ತಿ 

ಜ್ಞಾನ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿ, ಜನತೆಯನ್ನು ಆ ವಿಚಾರ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ: ಮಾಡುವ 

ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರವಿಸಿದವರಂ, 'ಸಂಸಾರ ಹೇಯ' ವೆಂದು ಶರಣರು. ದಾಸರೂ ಹಾಡಿ. 

ದ್ಹರೂ, ಈ ಬದುಕನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರೆಂದವರೂ ದಾಸರೆ. ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅನಂ. 

ಯಾಯಿಂಗಳೆಂದಂ ಹರಿದಾಸರಸ್ನೂ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೀ “ನತ ಸಾಹಿತ್ಯ''ವೆಂದಂ 

ಮನೋಭಾವನೆ ತಳೆಯಬೇಕೆಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗತ್ತೆ ಹರಿ 

ದಾಸರಂ ಬಹಂತೇಕ ಮಧ್ವಮತದ 'ಅನುಯಾಯಿಗಳೆ ಆದರೂ ಮಾನವ ಕೋಟಿ 

ಬಯಂಸಂವ ಭಾಗವಕ ಧರ್ಮದ ಪಂಥದ ಅನಂಸರಿಸಿದರೆಂಬುದಂ ಆವರ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿ 

ಗಳಿಂದಲೂ ಸುಸ್ಪಷ್ಟ, ಶಂಷ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ತರ್ಕ, ವಿಚಾರನಣಿಯವು ಅಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ 

ಜ್ಞ್ಯಾನ, ರಾಗದ್ವೇಷವಿರೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಸಾರಕರು ಹರಿದಾಸರು ಎಂಬಂದೂ ನಿಜ. 
ಕನ್ನಡ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಎಷ್ಟೊ ಭಕ್ತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯವೆ ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ 

ಬೇರೆಡೆ ನಡೆದ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಅನೇಕ ಸಂತ ಕವಿಗಳು, 

ವೈಷ್ಣವರಂ ಆಲ್ಲಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥೆ ನೈ ಳೀಯಂ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಜಿಹಿದಂತೆ (ಉದಾ. 

ಏಕನಾಥನ "ಓವಿ' ಛಂದಸ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ರಚಿತ ಆದ ಭಾಗವತ, "ಚೈತನ್ಯದ ಕೃಷ್ಣಚರಿತ, 

ತಂಕಾರಾವಂನೆ ಅಭಂಗ, ಬಿಂರಾಬಾಯಿಂಯ ಗಂಜರಾಧಿ ಈ ಛಂದಸ್ಸು ಹೀಗೆ) 

ಕರ್ಣಾಟಕದ ಹರಿದಾಸರೂ ' ಕೆಲವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶಿಷ್ಟ ರಚನೆಗಳ ಪ ಗ್ರವರ್ಶಕ 

ರಾಗುವುದರಿಂದಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ 

ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡಂಗೆಗಳನ್ನಿತ್ತಿದಾರೆ. (ಅದನ್ನು ವಂಂದೆ ವಿಶದಪಡಿಸ 

ಲಾಗುತ್ತದೆ.) 
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ಸಂ: ಎಂ. ವಿ, ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ : ಬೆಂಗಳೂರು ವಿ. ವಿ. ನಿಲಯ : (1911). 

ಶ್ರೀಪ್ರೆರಂದರೆದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಆರ್ತಭಾವ ; ಪುಟ-18 : ಮಿಂಚಿನಬಳ್ಳಿ : ಧಾರವಾಢ, 

ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ರೂಪರೇಖೆಗಳು : ಪುಟ-114. 

¢ “Bhakti is an inner experience, It is difficult to under- 

stand how and where it begins and how it ends”- br, 

P,S. Srinivasa: ‘A Comparative study of Dasa and 

Sharana titeraturaes’ : p.17 

Dictionary of Visistadvaita : ಐ. 114 (Ed. D.T. Tata~ 

charya) 

॥(, 0. Varadachari ; Aspects of Bhakti, p. 2 

Epigraphia Indica : Vol, XXX: p.198 

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಶಾಸನ ಅಲ್ಲದೆ, ಕ್ಲಿ.ಪೂ, 2.1 ನೆ ಶ. ದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎನ್ನಲಾಗುವ: 
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ಸಾನ ಫಾಟನ ನಾಸಿಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲಾಕೈತ ಲಿಪಿಯ ಶಿಲಾಶಾಸನ, ಬಕ್ಷಿಣಾ ಪಥ. 

ಹಾಗೂ ದ್ರಾವಿಡ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ಷಿಯ ಇರವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿ.ಶ, 2ನೆದ 

ದ ಶಿಲಪ್ಪದಿಕಾರಂ ಎಂಬ ತಮಿಳು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬಲರಾವಃಕೃಷ್ಣರ ಮೂರ್ತಿ 

ಗಳಿದ್ದುವೆನ್ನ ಲಾಗಿದೆ, 

30 Dr. R.D. Ranade ‘Mysticism in Maharastra’: P. 4.: “This 

ಟಿ 

36. 

fo <] 

Parncharatra system derived its name from having 

contained dtfferent disciplines, ontolgy, literature, 

devotion, yoga and science.” 

'ಹಂಚರಾತ್ರಾ' ಎಂಬ ಆಗಮ ಶಾಖೆ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಪಡದಿರಲು ಕಾರಣ ಇದು ಐದು 

ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಳಕೊಂಡಿರುವುದು : ಸದಸಿದ್ವಿಚಾರ ಆಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, 

ವಿಮೋಚನೆ, ಭಕ್ತಿ, ಯೋಗ ಹಾಗೊ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಣ್ಯಾ ನವೆಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನ 

ವೆಂದೂ ಆರ್ಥ. 

, Hemachandra Roy: Early History of Vaisnava Sect: 

31 

, R.G. Bhandarkar : Vaisnavism, saivism and minor 

Religious Systems’ P. 42 

ಅನುಭಂವಪಂಥ ಹಾಗೂ ಹರಿದಾಸರ ಭಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪೃಶ್ಯೇಕ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 

ವಿಶದವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ... ಏಕೆಂದರೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆವ 

“ಆನುಭಾಬಿ'ಗೂ ಹರಿದಾಸ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವ “ಅಪರೋಕ್ಷಚ್ಞಾನಿ”'ಗೊ 

ಸಾಧ್ಯಶ್ಯವುಂಟು, 

ಮಧ್ಯಾಚಾರ್ಕರು "ಭಕ್ತ ಸ್ಮ ಭಾಗವತಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ” ಎಂಬ 'ವಾಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ತ್ರವೆಂದೇ 

ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. (ಕರ್ಣಾಟಕದ ಹರಿದಾಸರು : ಪುಟ-27) ಇದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಸರ್ಯವನ್ನು 

ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, 

ಕರ್ಣಾಟಕ ಭಕ್ತವಿಜಯ : ಬೇಲೂರು ಕೇಶವದಾಸರು : ಪುಟ-1 ; 1988, 

ಅದೇ : ಪುಟ-2. 

, Dr. B.N. K. Sharma: ‘History of Dvaita school and ts 

Literature 

ಡಾ. ಕೆ ಎಂ. ಕೃ. : ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು: : ಪುಟ-43, 

. ಇದನ್ನೇ ಪುರಂದರದಾಸರು : '"ಏನುಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ | 

ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ತಾನೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುತಿಹಳೋ ॥ " 

ಸಂ: ಸುಬೋಧ ರಾಮರಾವ್ ; 1911, ದ್ವಿತೀಯ ಮುದ್ರಣ. 
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80, ಅಸಂಶಯಃ ಸಂಶಯಚ್ಛಿತ್ ಗುರುರುಕ್ಟೋ ಮನೀಹಿಭಿಃ 

ತಸ್ಮಾದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ಮ್ಖೈಃ ಸರ್ವೇಷಾಮೇವ ಸರ್ವದಾಃ 

ಎಂಬ ಆಚಾರ್ಯರ ಷಚನಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರೇ ಮೊದಲ ಹರಿದಾಸರು- 

(ಹೆಚ್, ಕೆ. ವೇದವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯ : ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸರು ; 1965). 

ಸೇ ನಾರಾಯಣನೆಂಬ ನಾಮದ ಬೀಜವ ನರದ ಬಿತ್ತಿದ ಧರೆಯೊಳಗೆ'' ಪದ್ಮಪುರಾಣದ' 

ಪ್ರಕಾರ, ಭಾಗವತ ಶ್ರೇಷ್ಕರೆಬ್ಲ ಒಟ್ಟೂ ಗೊಡಿ ಶ್ರೀಹರಿಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು! ದನ್ನು 

ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದೆ. 

40, BN.K. 5001178 1 “History of the 018118 school of 

vedanta’ ೧. 18 

FN he . Ibid. "ft may, ina sense, be said to have given the 

fist impetus to birth of the great devotional literature 

of the Haridasas."’ 

ವಿವರಗಳು : story of Dvaita school of vedanta’ ; p. 77 

ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಪ್ಪಜ್ಞ ಪ್ರಶಸ್ತಿ : ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಕೆ. ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್ : ಪುಟ-19. 

ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು : ಪ್ರ ಎಸ್. ಕೆ. ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ : ಪುಟ-10, ಗೀತಾ 

ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ : ಮೈಸೂರು ; 1064 ಮತ್ತು 1000. 

ಟಿ 

ಎ 

RN ಲು ಶ್ರೀ ಕೂರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ : ಆಂಧ್ರಪ್ಪಬೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕಾಕುಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ನೇಯದಲ್ಲಿ ಆರು ಮೈಲಿ 

ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆಂಗೆ ಆರಸರು 1088 ರಿಂದ 1484ರವರೆಗೂ ಅಧಿಪತಿ 

ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ. ನರಹರಿತೀರ್ಥಂಂದು ಪ ಸ್ಪೆಸಿದ್ಧರಾದ ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಶಿಷ್ಯರು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಈ ಕಳೆಂಗ ರಾಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ 

ದ್ದರು. 

44, ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಪ್ರಶಸ್ತಿ : ಪುಟ: 92 : ಪ್ರೊ. ಎಸ. ಕೆ, ರಾಮಚೆಂದ್ರರಾವ್ 

45, ಕರ್ಣಾಬಕ ಭಕ್ತೆವಿಜಯ 

46. ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ; ಪುಟ-? : 1004, 

41. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ಪತ್ರಿಕೆ : ಸಂಪುಟ : 38-34 : ಪುಟ-02, 

48. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ಸಿ ; ರಂ ಶ್ರೀ ಮುಗಳಿ ; 

ಫ್ರೀಪಾದರಾಜರ' ಕೃತಿಗಳು: ಪಂಡಿತ ಆವೃತ್ತಿ; ಸಂ: ಜಾ. ಜಿ ವರದರಾಜರಾವ್ 7 

ಪುಟ-1973 : ಮೈಸೊರು ವಿ ವಿ ನಿಲಯ : ಮೈಸೂರು. 
pa 

KN Ke , ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀಶವೂ ' ಹಾಗೊ ಹರಿದಾಸಕೊಟವೂ : ಪುಟ : 00 ಹಾಗೂ 0 : 

(1951) : ಕನ್ನಡ ಸಂಶೋಧನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಧಾರವಾಡ 
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50, 

61, 

52, 

53, 

54. 

ನಾನು ಅಚೆಲಾನುದವಿಶಪರ ನಂಟರ, ಪೈಕಿ ಮೈಸೂರಿನ ದಿವಂಗತ ಡಾ, ರುಮಚಿಂದ್ರ 
ರಾವ್ ಎಂಬುವವರ ಮೈತ್ರಿ ಪಡೆದಿದ್ದೆ. ಅವರು ಮೂಲತಃ ತುಮಕೂರು ಬಳಿಯ 

ತುರುವೇಕೆರೆಯವರು. ತುರುವೇಕೆರೆ, ಅಚಲಾನಂದರಿಂದ್ಸ ಸ್ಥಳ, ಈಗಲೂ ಅವರ 

ಪರಂಪರೆಯವರು ಇದಾರೆ. ಆನೇಕ ಓಲೆಗರಿಗಳು, ಗ್ರಂಥ ತ್ರುಟಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ 

ಆವರು ತಮ್ಮದೆ ಆದ ಸಹಜ ಮೊಂಡು ತನದಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅವರ 

ಮನೆತನ ಸ್ಮಾರ್ತ, ಭಾಗವತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮನೆಕನವೆನ್ನುತ್ತಾರಿ. . ಶಂಕರರ ಅದ್ವೈತ 

ತತ್ವದ ಅನುಯಾಯಿಗಳೇ ಆದರೂ, ಹಣೆಗೆ ದ್ವಾದಶ ಶ್ರಿಪ್ರಂಡ್ರನಾಮ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು, 

ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ತಾವು ಭಾಗವತ ಸಂಪ್ರದಾಯಂದವರೆನ್ನುತ್ತಾರೆ, 

ಭಜನೆ ಮಾಡುವುದು, ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಇವರ ಗುಣ, ಇನ್ನೂ 

ಒಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಮನೆಯ ಹಿರಿಯ ಮಗನಿಗೆ "ವಿಠಲ" ಎಂದು ಬರುವ 

ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸುವುದು ಇಂದಿಗೂ ನಡೆದು ಬಂದಿರುವ ಪದ್ಧತಿ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ 

ಮಗನ ಹೆಸರು “ವಿಠಲ'' ಎಂದೇ, ಇದನ್ನೆ ಡಾ ವರದರಾಜರಾಯರೂ ಸಮರ್ಥಿ- 

ಸಿದ್ದಾರೆ, 

ಕರ್ಣುಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಶೋಧನೆ : 1970 ; ಪುಟ ; 288-287 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೃತಿಗಳು : ಪುಟ 7 ; ಪೀಠಿಕೆ ; ಡಾ. ವರದರಾಜರಾವ್, 

H. 6, Bengeri : Haridasa 

ಕರ್ಣಾಟಕದ ಹರಿದಾಸರು : ಹೆಜ್ಜೆ, ವೇದವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯ ; ಪುಟ-249, 

ಪೇಜಾವರದೆ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು. ಲೇಖಕನಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ : 24-9-84 

(ಅನುಬಂಧ ನೋಡಬಹುದು). 

ಕರ್ಣಾಟಕೆ ಭಕ್ಷ ವಿಷಯ 

ಇದಕ್ಕೆ ಕೊರ ಶಾಸನವೂ ಆಧಾರ. 

ಶ್ರೀಪ್ರರಂದರದಾಸರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ: ಪುಟ: 6-7: 1960 ; ಆರ್, ಎಸ್. 

ಪಂಚಮುಖಿ, ` 

ಹನುಮಂತರಾವ್ ಗೋರಬಾಳ : ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಉಗಮ ಮತ್ತು ಇತರ ಸುಳಾದಿ- 

ಗಳು, ವರದೇಂದ್ರ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ : ಲಿಂಗಸೂಗೂರು, 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೃತಿಗಳು : ಪುಟ-ಪೀಠಿಕೆ : vii 

. ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೃತಿಗಳು ; ಪಂಡಿತ ಆವೃತ್ತಿ: 1018 : ಪೀಠಿಕೆ ಹಾಗೂ "ಹರಿ 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಾಕ್ಷಿ' -ವೈೈಸೂರು : ವಿ, ವಿ, ನಿಲಯದ ಪುಸ್ತಕದ ''ಹರಿದಾಸ 
ಸಾಹಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ'' ಲೇಖನ ಗಮನಾರ್ಹ, ' 
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62. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ : ರಂ. ಶ್ರೀ, ಮುಗಳಿ : (1904) : ಪ್ರಟ-221 : ಉಷಾ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ, ಮೈಸೂರು. 

68. ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ. ಶರ್ಮರ ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ಪುಸ್ತಕ : ಪ್ರಟ-ರ10 (1981). 

04. ಶ್ರೀಹರಿದಾಸ ಭಾರತೀ : ಸಂಪುಟ-॥ : ಸೆಂಚಿಕಿ-3 ; ಪುಟ 11-15. 

6ರ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಪ್ರೊ. ಆರ್. ಎಸ್, ಪಂಚಮುಖಿ ಅವರ ''ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರ 

ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ'' ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೆಣರೆತಿದೆ. 

66. ಈ ಅನ:ಮಾನೆ ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿದೆ, 

67, ಕೂರ್ಮ ಶಾಸನ : ಎಪಿಗ್ರಾಫಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ : ಕೂರ್ಮಶಾಸನ ಪಾಠ (ಅನುಬಂಧ), 

07, ನೋಡಿ : ಕೂರ್ಮ ಶಾಸನ : ಔ, N. K. Sharma :: History of Dvaita 

Schoo! of vedanta : p. 258 

69. ಶ್ರೀಪ್ರರಂದರ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು : 

(ಸೆಂ : ಬೆಟಗೇರಿ ಕೈಷ್ಣಶರ್ಮ ; 1965) (ಸುಬೋಧ ರಾಮರಾವ್ : 1900), 

70. ಶ್ರೀಪಾಡರಾಜರ ಕೃತಿಗಳು : : ಪೀಠಿಕೆ : ಡಾ : ಜಿ, ವರದರಾಜರಾವ್ 

71. ಅದೇ : ಪುಟ-11, 

12, ಆರ್. ಎಸ್. ಪಂಚಮುಖಿ : ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರ ಜೀವನ ಚರಿಶ್ರೆ : ಪುಟ; 6,17 

ಮತ್ತು 8 

78, ಶ್ರೀಪುರಂಡರೆದಾಸರ ಸುಳಾದಿಗಳು : 1958 : ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ 

ಮಂಡಲ : ಲಿಂಗಸೂಗೂರು. 

14. 15. ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೃತಿಗಳು : ಪೀಠಿಕೆ ; ಪುಟ : ೫11 

16. ಅದೇ, “The earliest Telugu Kirthanas are by Tallapakam 

composers who belong to the 15th century, For the 

first time in the history of South Indian Music, we have 

across the divisions of a song into Pallavi, Anupallavi 

and Charana." 

11. ಪ್ರೀಪ್ರರಂದರಬಾಸರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ: ಆರ್. ಎಸ್. ಪಂಚಮುಖಿ : (1965) 

ಪುಟ-9, 

18. ಹರಿದುಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಗಮ : ಪುಟ-8 ಮತ್ತು ಪುರಂದರದಾಸರ ಸುಳಾದಿಗಳು. 

19, ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಗಮ ಮತ್ತು ಪುರಂದರದಾಸರ ಸುಳಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ 

ವರದೇಂದ್ರ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ : 195% : ಸಂ-1 ; ಸಂಚಿಕೆ-ಶಿ, 
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80, 

81, 

ಕರ್ಣಾಟಕ ಭಕ್ತವಿಜಯ : ಪುಟ-85, 

ವಿಜಯಾಂಕರತ್ನ ವಿಶೇಷ : ಪುಟ-80, 

ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರಶಿಷ್ಠರ ಸುಳಾದಿಗಳು : ಫಟ-8, 

ಶ್ರೀ ವರದೇಂದ್ರ ಹರಿದಾಸ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ ; ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ; 1958 : ಅದೇ: 

ವರದನೆ ಪುಸ್ತಕ : ಪಟ-ಸಿ. 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೃಶಿಗಳು : ಪೀಠಿಕೆ : 17 ನಯ ಪುಟ: (1078) ಮೈಸೂರು 

ಎ. ವಿ. ನಿಲಯ ; ಮೈಸೂರು. 

ಅದೇ. 

ಹರಿದಾಸರ ಪರಂಪರೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಶೋಧನೆ : ಉಹು ಸಾಹಿಕ್ಕ ಮಾಲೆ ; 

1910 : ಪುಟ; 271-291 ; ಮೈಸೂರು. 

Introduction to Karnataka Haridasa Sahitya : Appendix 

ಹುಲಗೂರು ಕೈಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ : ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತವೂ ದಾಸಕೂಟವೂ ; ಪುಟ-89-90; 

ಹಾಗೂ ಆರ್. ಎಸ್. ಪಂಚಮುಖಿ : ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸ ಜೀವನ ಚರಿಶ್ಸೆ : ಪುಟ-0, 

). ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆ : ಕೆಪಟರಾಳೆ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ; ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಶೋಧನೆ, 

, ಹಾಗೂ ಇದನ್ನೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದಾರೆ, ಪೇಜಾವರದ ಫ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು, ನನಗೆ 

ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, 

ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ; : 9-10, 

“ವೃತ್ತನಾಮ'' ವೆಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿದವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆ 

ಯವರು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು, ಇನ್ನೂ ಇದರ ಛಂದೋ ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಧರಿಸಲು 

ಆಗಿಲ್ಲ (ಜಿ. ವರದರಾಜರಾಯರ ಬಳಿ ನೆಡೆಸಿದ ವಿಜಾರೆ ವಿನಿಮಯ), 

ಡಿ. ಕೆ. ಭೀಮಸೇನರಾವ್ : ಅನುಭವಾವಮೃತ ಮತ್ತು ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ, 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೃತಿಗಳು : ಪೀಠಿಕೆ: ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಜಿ. ವರದರಾಜರಾವ್ ಅವರ 

ಬಳಿ ನಡೆಸಿದ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ, 

ಇದನ್ನಿ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿರುವ ಡು : ಜಿ. ವರದ 
ರಾಜರಾಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೃತಿಗಳು ; ಪೀಠಿಕೆ : ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ : 

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ : ರಂ ಶ್ರೀ ವಖಗಳಿ ; ಪುಟ 147, 1964, 

ಅದೇ, ಪುಟ ; 228 : 1964. 
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99, ಅದೇ : ಪು. 251 

100, A. 0. Karmarkar, N, 8, Kalamandari : ‘Mystic Teachings 

of the Haridasas of Karnataka.” 

101,-102, Ibid. p. 10 

103. 'ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರು' ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿನೆ ಲೇಖನ '"ಭಾಗವತ ಧರ್ಮವೂ ಹರಿದಾಸ 

ಕೊಟವೂ`"" ಮಿಂಜನಬಳ್ಳಿ : ಧಾರವಾಡ : 1964 : ಪುಟ-87, 

104. ದಾಸಕೂಟ ಎಂಬ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ, ವಿಜಯಾದಾಸರಲ್ಲಿಯೂ ಬಂದಿದೆ, *'ಶ್ರೀತುಳಸಿಯ 

ಸೇವಿಸಿ, ಅನವರತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ, ಸಾಲಗ್ರಾಮ ಅನವರತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿ 

ದಾಸಕೂಟ'', 

105. ನಮಃ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಾಯಿ ನಮಸ್ತೇ ವ್ಯಾಸೆಯೋಗಿನೇ 1 

ನಮಃ ಪ್ರರಂದರಾರ್ಯಾಯ ವಿಜಯಾ ತೇ ನಮಃ॥ 

106. ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಘಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ : ಪುಟ-58, 
107, ಇದನ್ನೆ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರರೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಂಡಿದದ್ದು : ನಾದಪ್ಪಿಯನೂ ಅಲ್ಲ ವೇದ 

ಪ್ರಿಯನೂ ಅಲ್ಲ ಭೆಕ್ತಿಬ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡಲಸಂಗ್ರಮದೇವ, 

108. ರಂಗವಿಠಲ : ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಅಂಕಿತ, 

109. ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ : ದ್ವಿತೀಯ ಘಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ; ಕರ್ಣಾಟಕ ವಿ, ವಿ. ನಿಲಯ : ಪುಟ ;6 

110, ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರು, ಶ್ರೀಕನೆಕದಾಸರು, ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು, ಶ್ರೀವಿಜಯೀಂದ್ರರು 

ಹೀಗೆ. 

111. ಡಿ ಕೆ. ಭೀಮಸೇನರಾವ್ : ಅನುಭವಾಮೃತ ಮತ್ತು ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ, 

112. ಹೆರಿದಾಸಸುಹಿತ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಘಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ: ಪಟ : ? ; ಜಗಸ್ನಾಳದುಸರು 

ಕ, ಎಂ. ಕೃ ಷ್ಣರಾವ್, 

113. Karnataka Historica! Review, Vol. IV, Jan-July 1937 

95 

114.115. ಗ. ೧, Bengeri ; Dasakuta: 0. 30 

116. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ ಜಿ. ವರದರಾಜರಾಯರು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ 
ಆಗುತ್ತದೆ: "......ಶಂಸ್ವಗ್ರೆಂಥಗಳೆ, ವ್ಯಾಸಂಗ, ಸಿದ್ಧಾಂತ (ಮಧ್ವ) ಪ್ರಚಾರ 

ಇವೇ ಮೊದಲಾದ, ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಕಾರ್ಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ 

ನಡೆದರೆ, ಹೃದಯಾನುಭವವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಲು 

ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯೇ (ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡವೆ) ಸೂಕ್ತೆವೆಂಬ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರಿಗೆ 

ಸ್ಫುರಿಸಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಣ್ಯವೇ ಸಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಪ್ಹ'['. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತ ಈ 
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ಪಡೆದಿದ್ದ ಜನಾನುರಾಗಗಳು ಈ ಅಭೀಷ್ಟೆಗೆ ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿರಬೇಕು 

"ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರ ಈ ಶ್ರೀಕಾರವೇ ತುಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತ, 

ವಾದುದು. ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಯಂರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಂದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, 

ಗಳ ಅರಿವನ್ನು ಪಡೆದುದಲ್ಲದೆ, ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರು ಕೈಕೊಂಡ ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ತಾವೂ 
ದನಿಗೂಡಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ : ತಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಸಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 

ಏರ್ಪಡಿದರು.. ಅವರ ಈ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು, ಪುರಂದರದಾಸರು 

ಮತ್ತು ಕನಕದಾಸರಂತಹ ಮಹನೀಯರಂ ಬಂದು ಸೇರಿದರು, ದಾಸಕೂಟದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ 

ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಿಗಿಲಾಯಿತು. ಕೀರ್ತನೆಗಳ ವಸ್ತು ಮತ್ತು 

ದೃಷ್ಟಿಗಳು ವಿಶಾಲವಾದುವು, "ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ 

(ದಾಸಕೂಟ) ಮತ್ತೆ ವಿಜಯದಾಸರ ಕಾಲ(ಕ್ರಿ, ೫. 1087-1755)ದಲ್ಲ ಮಿಗಿಲಾ 

ಯಿತು, ಆದರೆ... ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ಲಗತಿ ಪಡೆದಂತೆ, 

“ಕಡೆ ತಡೆಗೆ ಶಾಸ್ತ ದ ಕೈ ಮೇಲಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವೇ ಮಿಗಿಲಾಗಿ, ನೂತನ ಅನುಭವ 

ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಗಳು ಕಡಮೆಯಾದುವು, ಚರ್ನಿಕ ಚರ್ವಣದ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 

ಹರಿಯಿತು'' ಎಂಬುದನ್ನೊ ನಾವು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. 

117. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ : ರಂ ಶ್ರೀ ಮುಗಳಿ : 1964 ; ಪುಟ-4. 

118, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಂತ್ರೆ : ಪುಟ-814, 

119, ಮಾಸ್ತಿ: 1 : ಪುಟ-20. 

ಮಾತು* ಮುಂದುರಿದಿವೆ, (ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ಶಿವಶರಣರ ವಚನಗಳು 

120. ಕರ್ಣಾಟಕ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯೆ : ಆರ್, ಎಸ್, ಪಂಚಮುಖಿ : ಪುಟ-249, ಕನ್ನಡ 
ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿಕ್ರಿ : 1909, 

* ಹರಿದಾಸ ಹೃದಯ : ಪುಟ: 186-188 ; “ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ವಕುಸ'', ಡಕ, 

ಜ್ಯವ್ಯಿ ರಾವ್ : ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ : ಮೈಸೂರು ; 1967, 



ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕು 

ಪ್ರಮುಖ ಹರಿದಾಸರು ಹಾಗೂ 

ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಚನೆಗಳು 



ಪ್ರಮುಖ ಹರಿದಾಸರು ಹಾಗೂ ಅವರೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಚನೆಗಳು 

” ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸನಾಹಿತ್ಯದ ಉಗಮ ಎಂದಿನಿಂದ ಎಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ 
ಇರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದ, ಅಭಿಮಂತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೊದಲನೆಯ ಆಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 

ಕಂಡಿದೇವೆ, ಅಂತೆಯೆ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವಂತೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರೇ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ 
ಆದ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದಂದರಿಂದ ಅವರ ಬದಂಕಿನ ಎಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಂವುದರಿಂದ ಹರಿ 

ದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಬಹಂದಾಗಿದೆ. (ಶಾಸನದ ಆಧಾರ ಹಾಗೂ ಮಧ್ವಾ 

ಚಾರ್ಯೆರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿಷ್ಕರೆನ್ನಿಸಿಕೊಂಡ ನರಹರಿತೀರ್ಥರಂ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಜನಕೆ 

ರೆಂದು, ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ಪಾಯಪಟ್ಟರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಎಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ 
ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿಲ್ಲ. ಎ 

ಇತಿಹಾಸವನ್ನು "ನಿಜಾಂಶದ ಪ್ರಾವಣಣಿಕ ವರದಿ':ಯೆನ್ನಬಹಂದಂ, ಆದರೆ 
ಅದು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸದ ,ಮೌಲ್ಯ, ಕಲ್ಪನೆಗೆ 

ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೆ 'ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಘಟನೆ ಒಬ್ಬರ ಬದಃಕಿನಲ್ಲಿ 

ನೆಡೆದದ್ದು ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಜನತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಜೆಳೆಸಂುವುದೂ ಇವೆ. 
ಇದನ್ನು ಐತಿಹ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಜ್ಞೆ 

ಕಡಿವೆಂ, ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಅಂಶ ದೊರೆವುದೂ ಕಡವೆ, ಕಲ್ಪನೆ, ಅಸಂಗತ ಸಂಗತಿ 

ಬಳಸಂಪುದೇ: ಹೆಚ್ಚು, «. -ಹೆರಿದಾಸರನ್ನು ಕುರಿತು  ಏತಿಹ್ಯಗಳೇ ಹೆಚ್ಚೂ . ಹಾಗೂ 

ಅವರಂ ಅತಿಮಾನಂಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಂದೆ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದಾರೆ, ಇದಂ ಜನತೆ ಅವರಿಗಿತ್ತಿರ 

ಬಹಂದಾದ ಗೌರವವಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯ ಎಳೆ ಜಾಳಂ ಜಾಳಾಗಿ, ವಸ್ತ್ರದ 

ನೇಯ್ಗೆಯ ಕಲಾತ್ಮಕತೆ ಕೊರೆಯಾಗಂವ ಹಾಗೆ, ಅಂದು ಬಾಳಿ ಬದಂಕಿನ ಹರಿದಾಸರ 
ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ - ಜಾಳಂ ಅಂಶಗಳಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಂ ಬಿಡಂತ್ತವೆ. ಮೊದಲಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಲ್ಲಿ 

ಹಾಗೆಯೆ: ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ, 'ಬರೆದಂ ಇಡಂವಂತಿಲ್ಲ.  ಬರೆಚದಲ್ಲಿರಿಸಕಸೂಡದು. 
ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಬರಬೇಕಂ, - ಎಲ್ಲವೂ ""ಇದಂಕು ತೇ 'ಗುಹೃತವಂಂ'' ಎಂಬಂದೆ 
ಆಅದರಿಂದಾಗಿಯೆ, ಸತ್ಯದ ಅಂಶದ ಸಂತ್ರ ಕಲ್ಪನೆ, ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹೆಣೆದ ಕತೆಯ ಹಂದರ, 

ನೈಜತೆಯನ್ನೆ ಮರೆಸಿಬಿಡಂತ್ರದೆ. ಇದಂ ಹರಿದಾಸರ ನಿಚಾರದಲ್ಲೇನೂ ಅಪವಾದವೆನ್ನು 
ವಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಂಹಾಪುರುಷರ ಜೀವನ ಕಥನ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಲದಿಂದ 

ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದ್ಭೂತ ವಂಹಿಮೆಗಳ ಪ್ರಸಂಗಗಳೂ, ಪವಾಡಗಳೂ (miracles), ಘಟನೆ 

(160676) ದೃಷ್ಟಾಂತೆಗಳೂ ಜೆಳೆದಂ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ; ಆಗ್ಲೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ತ್ತವೆ 
ಅಂಶ. ಯಾವುದ, ಕಾಲ್ಪನಿಕತೆಯೆಷ್ಟೆಂದಂ ಪೃಥಕ್ಕರಿಸಂವುದಂ, ಕಷ್ಟಕರ ವಿಚಾರ, 
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ಪ್ಹಖ್ಯಾತ ಪ್ರವಾಸಿಗರರಲ್ಲೊಬ್ಬನಾದ ಆಲ್ಫೆರೂನಿ ಎಂಬಾತ,""ಭಾರತೀಯಂರಂ ಇತಿಹಾಸ 

ಪ್ರಿಯರಲ್ಲ, ಇತಿಹಾಸದ ಜತೆ ಕತೆ ಕಟ್ಟಿ ಹೇಳಲು ಪ್ರಿಯರ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇತಿ 

ಹಾಸವನ್ನು ಇವರು ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾರರು'' ಎನ್ನೂ ತ್ತಾನೆ. ಅದು ಬಹಳ 
ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜವಂದೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾವುಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿ ದಂತೆ, ನೈ ಜತೆ ಮರೆಯಾಗ 

ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮೊದಲಿಂದ ಬರೆಯದೆ 

ಇದ್ದದ್ದು, ಎಲ್ಲೊ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂದಂದು ಆಳಿದರಸರು ಬರೆಸಿರುವ ಶಾಸನ, ಆಯಾ ಕಾಲ 
ಶತಕಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ ಕಾವ್ಯ-ಅನಂತರ ದೊರೆಯಂವ ಕೈಫಿಯತ್ತು, ಬಖೈರಂ, ಶಿಲ್ಪ 
ಇವುಗಳು ಆಯಾ ಕಾಲದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ, ಸಂದೇಶವಾಹಕವೂ ಆಗುತ್ತವೆ, ಹರಿ 

ದಾಸರವನ್ನು ಕುರಿತ ಕತೆಯೂ ಅದೇ, ಆದರೂ, ಪರಂಪರಾನಂಗತವಾಗಿ ಬಂದ 

ವೃತ್ತಾಂತ-ಕಥನಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಹರಿದಾಸರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ, ಅಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿದ್ದ, 
ಅನಂತರ ಬಂದ ಹರಿದಾಸರಿಂದಲೇ, ಬರೆದಂ ಕೊಂಬವರಿಂದಲೊ ಉಳಿದು ಬಂದಿರುವ 
ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ, ಪ್ರವಂಖ ಹರಿದಾಸರ ಕಥನ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ 

ಹೆಣೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಂ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ. 

ಮೊದಲಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆ ಕುರಿತಂತೆ, ಪ್ರೊ, ಆರ್. ಎಸ್. 

ಪಂಚವಂಖಿಯವರಂ ಅನುಸರಿಸಿರುವ ವಿಭಾಗ ಕ್ರವಂವನ್ನೆ : ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅನಂಸರಿಸ 
ಲಾಗಿದೆ. ಆ ಕ್ರವಂದ ಪ್ರಕಾರ, ಹರಿದಾಸರ “ದಾಸಕೂಟ” “ವ್ಯಾಸಕೂಟಗಳ'' 
ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಹರಿದಾಸರೂ, ವಂಠಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದೂ, ಹರಿದಾಸರಾಗಿ ಕೈಂಕರ್ಯ 

ನಡೆಸಿದ ವಂಪನೀಯಂರೂ ಬರೆಂತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಹರಹು ಕ್ರಿ.ಶೆ.೧೩ನೆ ಶ. ದಿಂದ ಕ್ರಿ. ಶ. 
೧೯ನೆ ಶ.ದವರೆಗೆ, 

1. ಮೊದಲು ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೩ನೆ ಶತಕ-ನರಹರಿತೀರ್ಥರಂ (ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ಶಿಷ್ಯರಂ) ` 

» ಅನಂತರ ಸುಮಾರು ೧೦೦-೧೫೦ ವರ್ಷ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ 

ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿ.ಶ.೧೫ ರಿಂದ ೧೬ ರವರೆಗೆ ಆಗಿ ಹೋದ ಹರಿದಾಸ 
ಮಹನೀಯಂರೊಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯರಂ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಕತನ್ಯಗಳೇ ; ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಅದ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕರೆಂದೆನ್ನಿಸಿಕೊಂಬ ಶ್ರೀಪಾದ 
ರಾಜರಂ, ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಯರು, ಶ್ರೀವಿಜಯೀಂದ್ರತೀರ್ಥರಂ, ಶ್ರೀಪುರಂದರ 

ದಾಸರಂ, ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು, ಶ್ರೀಕನಕದಾಸರಂ, ಶ್ರೀವೈಕಂಂಶದಾಸರಂ, 
ಮೊದಲಾದ ಪಂಹನೀಯಂರಂ. 

ಇದಾದ ನಂತರ ಒದಗಿದ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೋಭೆ-ರಕ್ಕಸತಂಗಡಿಯ ಯಂದ್ಭದಲ್ಲಿ 
ಅಳಿದ. ಎಧವಿಂಯರ ಸತತ ಸೂರೆಗೆ ಈಡಾದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ 
ದಂರಂತದಿಂದ, ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಛಿದ್ರಗೊಂಡಿರಲಂ ಸಾಕೆ. (ಇದೇ ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ 

ಪಂಸ್ಕಿತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ಆದದ್ದು ಕ್ರಿ.ಶ, ೧೩ನೆ ಶ, ದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿ 

೩ 
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ರಾಜಬಿಜ್ಜಳನ ಕೊಲೆ, ಕೇಂದ್ರಬಿಂದಂ ಆಗಿದ್ದ ಬಸವಣ್ಣನ ಕಪ್ಪಡಿ ಸಂಗಮದೆಡೆಗಮನ, 
ಎಲ್ಲವೂ ವಚನಕಾರರ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿತೆಂಬುದೂ ನಿಜವೆ. ಆದರೆ ವಚನ 

ಸೃಷ್ಟಿ (ಕ್ರಿ.ಶ.೧೩ನೆ ಶ್ರದ ನಂತರವೂ) ಮಂಂದಂವರೆದದ್ದು ಆ ಚಳವಳಿಯ ವೈ ಶಿಷ್ಟ 4 

ಆದರೆ, ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ, ಹಾಗೂ ಹರಿದಾಸರ ಸಂಪ್ರದಾಯ- ಅವರೆ ಭಕ್ತಿ 

ಆಂದೋಲನ ಕ್ರಿ,ಶ.೧೭ನೆ ಶತವಕಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ್ರಾಲಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ 

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರ ಬೃಂದಾವನ . ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. 

ಆಂದೋಲನದ ಗತಿ ""ವಂತೀಯ"ವೆ ಆದರೂ, ವಿಜಯಜಾಸರಂಥ ವಂಹ:ಮಹಿಮರು, 
ಕೃತಿಕಾರರಂ, ಬಂದ ಹಂತ ಇದಂ, ಇದನ್ನು ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಎರಡನಿಯ' ಘಟ್ಟವನ್ನ 
ಬಹಂದಂ. ಅಂತೆಯೆ ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೭ನೆ ಶದ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರರ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಷೇತ್ರ 
ಬೃಂದಾವನಸ್ಫೂರ್ತಿ (೧೯ನೆ ಶ.ದವರೆಗೆ) ವಿಜಯದಾಸ, ಗೋಪಾಲದಾಸರ, ಜಗನ್ನಾಥ 
ದಾಸರ, ಶ್ರೀಪ್ರಸನ್ನೆವೆಂಕಟದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಹೀಗೆ ಈ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ (ಪಂಚಮುಖಿಯವರು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ, ವಂರನೆಯ 
ವಿಭಾಗ ಕ್ರಮವನ್ನು - ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರ - ವೇದೇಶತೀರ್ಥರ - ನಾಲ್ಕನೆಯ 

ಅವಧಿಯ ವಿಭಃಗದೊಂದಿಗೆ, ಆಂದರೆ, ವಿಜಯದಾಸರಾದ್ಯಾದಿ ಹರಿದಾಸರ ಜತೆಗೇ 
ಸೇರಿಸಿರಂವುದಂ ಹಾಗೂ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಘಟ್ಟ ಆಗಿ ನಾವು ಪರಿಭಾವಿಸಿರು 

ವುದಂ ಇಲ್ಲಿ ಅನಂಸರಿಸಿರಂವ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ) ದಾಸಕೂಟದ ಅಧ್ಯಯನದಂತೆ, 

ನೊದಲಿನದು. ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಯಂಗ, ಅನಂತರ ಮಹಾಕೃತಿಗಳೆ ಯಂಗ, ಉತ್ತೇಜಕ 

ಯಂಗ-ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಯುಗವೆಂದಂ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸಸಂಘಟನೆ, ಎರಡನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸ ಸಂಘಟನೆ 

ಯೊಂದಿಗೇ ವ್ಯಾಸರಾಯರು, ಪುರಂದರದಾಸರಾದಿಯಾಗಿ ಹರಿದಾಸರಂ, ವಾದಿರಾಜ 

ರಂಥ ಮಹನೀಯಂರಂ ನಡೆಸಿದ ವಾಜ್ಮಯ ತಪಸ್ಯೆ-ಕೃತಿಗಳು, ಮೂರನೆಯ ಅವಧಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಪಿಧರ್ಮೀಯಂರ ಹಾವಳಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೋಭೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೆಲೆ ತಪ್ಪಿದಂತಾದ 
ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸೇಜನವಿತ್ತೂ ಪುನಃ ಸಂಘಟಿಸಲು ಕಾರಣರಾದ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ 
ತೀರ್ಥರ ಸಮರ್ಥ ನೇತೃತ್ವ-ಉತ್ತೇಜಕ ಯಂಗ; ನಾಲ್ಕನೆಯದಂ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಕ 
ಯುಗ-ಗೋಮಲದಾಸರು. ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಂ ಹಾಗೂ ಹರಿಕಭಾಮ್ಯತ ತಸಾ 
ದಂಥ ಅದ್ಭು: ತ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆ ಜಗನ್ನಾ ಥದಾಸರ ನೇತೃತ್ವ-ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದಂ 

ಹಬ್ಬಿದ ದಾಸಕೂಟ ಪರಂಪರೆ, ಹೀಗೆ ಇದಂ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಧಾನಕ್ಕೂ ನೆರವಾಗಂ 

ತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಒಂದಂ ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣನೀಯ : 
[ವ್ಯಾಸಂಗದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ। ದ ಪೂರ್ನಾರ್ಧದಯಣಗವನ್ನು ಸಂವರ್ಣ 

ಯಂಗವೆಂದೂ, (ಮೊದಲ ಹಂತ) ಹಾಗೂ ಉತ್ತ ಶ್ಪೈರಾರ್ಧಯಂಗವನ್ನು (ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತ) 

ಪುನರಂತ್ಕಾನಯಂಗವೆಂದೂ ವಿಭಜಿಸುವುದು ಮೇಲು. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಶತಮಾನ 
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ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣ ಆಗಿ ಈ ಪ್ರಕಾರದ ವಸ್ತುಸ್ವರೂಪ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಯಿತೆಂಬಂದಂ 

ನಿದರ್ಶನಗಳಿಂದ ವೇದ್ಯ ಆಗುತ್ತ ದೆ.] 

ಪೌರಾಣಿಕ ನಂಬುಗೆ, ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಪರಂಪರಾನಂಗತವಾಧ ಭಾವನೆ, . ̀ಇವುಗಳ 

ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ, ಜನತೆಯ ಬದುಕನ್ನು ಗಮಂನಿಸಿದರೆ,. ಮತ-ಧರ್ಮ 
| ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜನತೆಯ ಬದುಕಿನೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಆಗಿರಂವುದು 

ಸುವಿದಿತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕಾಣದ ಕೈಯನ್ನೂ, ಕಾಣದ ಅಂತರ ಶಕ್ತಿಯ ದಿವ ಚೇತನ 
ವನ್ನೂ ದೇವರೆಂದಂ ಕರೆದಂತೆಯೆ, ವೇದಪೂರ್ವ, ವೇದಯಂಗ; ಪುರಾಣಗಳ ಯಂಗ 

ಇವುಗಳೆಲ್ಲದರ ಕೊಡುಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ವಂಟ್ಟದ್ದು.. ವೇದ ನಿರಾಕರಣ ಮತಗಳ 
ಕೊಡುಗೆಯೂ ಆಲ್ಪವೇನಲ್ಲ. ಖಂಡನ-ಮಂಡನ, ಮೊದಲಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದದ್ದೆ. 
ಹಾಗೆಯೆ, ಗೀತೆಯ ಮಾತಂ ಸಮಾಜದ. ಬದುಕನ್ನು ನಡಸುವ ಮಂತ್ರವಾದಂತಿದೆ- 

ಆದೂ ವೈದಿಕ ಮತ ನಂಬುವವರಲ್ಲಿ, “ಯೆದಾಯದಾಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ: ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ 

ಭಾರತ! ಅಚ್ಯುತ್ಥಾನಮಧರ್ಮಸ್ಯ...'' ಎಂದು ನಂಡಿದಂ, . '"ಸಂಭವಾವಿಂ ಯಂಗೇ 
ಯುಗೇ ಎಂದಂ ನುಡಿದ ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗೆಯೆ ಕೃತ, ತ್ರೇತೆ; ದ್ಭಾಪರ' 

ಗಳಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿರಂವುದೂ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರೂ ಬಲ್ಲರಂ, “ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ,ಗ್ಲಾನಿ 

ಯಾಗುವುದೊ ಆಗ್ಗೆ ನಾನು ಅವತರಿಸಿ'ಬರಂತ್ಲೇನೆ”'. ಎಂಬಂದಂ' ಧರ್ಮಭೀರಂವಾದ 

ಪಾರ್ಥನ ಮಾಧ್ಯವಂದ ವೂಲಕ ಧರ್ಮದಬಲಂಬಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಘೋಷಿಸಿರಂವ ಉದ್ಭ್ಧೋಷ 

ನಾವು ಹರಿಯ ಹತ್ತವತಾರಗಳಲ್ಲೂ ಅತ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ. ತನ್ನದೆ ಆದ' 'ವಿಶಿಷ್ಟ 
ಅನನುಕರಣೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ, ಅವತಾರಡ ಉದ್ದೆ (ಶೆ ಸಾಧಿಸಿದಂದನ್ನು ತಿಳಿ 

ದಿದ್ದೆ ವೆ. ನೀತಿಯ ಚೌಕಟ್ಟು , ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ, ಸಮಾಜದ: ಬದುಕಿಗೆ ಸ್ಟಾಸ್ಥ ಕ್ರ 

ನೀಡುವ ಸ್ಥಿರ ಮೌಲ್ಯ ಗಳೆಂಬಂದು ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದ ಬಂದ ಭಾವನೆ, ನಂಬಂಗೆ ಕೂಡ, 

ಇದೇ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪದದಲ್ಲೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡಿರಂವುದು ಸಹಜವೆ ಆಗಿದೆ. 

ಹರಿಬಾಸ ಕಾಲ ಸಂಧಿ ಸಮಯ 

ಹರಿದಾಸರು ಬಂದ ಯಾಗ-ಕಾಲ' ಆಂಥ ಸಂಕ್ಸ ಮಣ ಕಾಲದ್ದೆ. ವಚನಕಾರರ 

ಸಂಘಟಿತ ವಚನ ಆಂದೋಲನ, ಒಂದು ಸಮಾಜ ಬದಲಾವಣಾ ಚಳೆಪಳಿಯಾಗಿದ್ದೂ, 

ಕಾಯಕ ತತ್ವದ ವಣಲಕ, ವೈದಿಕ ವಂತಗಳನ್ನೂ ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಶ್ರೀಸಾವರಾನ್ಯ ರೆಲ್ಲರನ್ನೂ 
ತನ್ನ ಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, 'ಆಲ್ಲಿನವರೆಗೆ ಜಿಳೆದಂ ಹೆಮ್ಮರವಾದ ಜಾತಿ- -ವರ್ಣುಶ್ರಮ 

ಸ ತಿಯಂನ್ನೂ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲು ಶ್ರವಿಂಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧಿಸಿದ ಸಮಯ 

ಅದು. ಹಾಗೆಯೆ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಕೊಳ್ಳ ಲೂ ಈ ಚಳವಳಿ ಪೋಷಕ ಆಗಿತ್ತು. 
ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಳಿದುಳಿದ ಅವೈದಿಕ ವಂತಗಳಾದ ಜೈಃ ನ-ಭಾದ್ಮ ಧರ್ಮ, ಶಂಕರರಿಂದ ಪ್ರತಿ 

ಪಾದಿತ. ಆಗಿ ತನ್ನದೇ ಅದ ಜಟಿಲತೆ ಉಳು ಜ್ಞಾನಪ್ಪ ಧಾನ. ಅದ ಅದ್ವೈತ, 
ರಾಮಾನಂಜರ ಸ್ವಾವಿಂ, ಭೃತ್ಯ-ಶೇಷ-ಶೇಷಿ ಭಾವ ಪ್ರತಿಬಾದಿಸುತ್ತ 
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ಶ್ರೀವಂನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಸರ್ವೋತ್ತ್ಸಮನೆಂದಂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ, ಇವೆಲ್ಲ 

ಪ್ರಚಲಿತ ಆಗಿದ್ದರೂ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವೇದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲೆಂದೆ, ಹರಿಯ 
ಪಾರಮ್ಯ ಮಹತಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮತೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲೆಂದೇ ಮ;ಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಂ ಅವತರಿಸಿ 

ಬಂದು, ದ್ವೈತತತ್ವ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಹರಿದಾಸರ ಮಖ್ಯ ಭ್ರೇಯಗಳಂ : 
ವೈದಿಕ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸುವುದು, ಹರಿಭಕ್ತಿ, (ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಜ್ಜಾನವುಳ್ಳ ) 

ಹರಿಸರೋತ್ತಮತ್ನ ಪ್ಪ ರ್ರಶಿಪಾಡಿಸಂವುದ, ಹಾಗೂ ವಂಧ್ವವಂತ ಪ್ರಸಾರ, ತನ್ಮೂಲಕ 

ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಬ ಧ್ಯೇಯ ಅವರದ್ದು. ಆಯಾ 

ಹರಿದಾಸರಂ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಂಥವೆ, ಅಂಥ ಸಂಧಿಸಮಯವೆ ; ಈಗ ಅವರಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಮುಖರೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಅಂದ ವಕಾತ್ರಕ್ಕೆ 
ಬೇರೆಯವರ ಪರಿಚಯ ಮುಾಡಿಕೊಡುವುದಂ ಬೇಕಿಲ್ಲವೆಂಬ ಧೋರಣೆ ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ, 

ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ಮೂಲಕ ಪರಂಪರೆಯ 

ಸಮಾಜದ ಬದುಕೇ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗವಂನಿಸಂ 
ಪುದಂ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು : 

ನಮಃ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಮ್ಯಸಯೋಗಿನೇ 1 

ನಮ್ಮ ಪ್ರರಂದರ್ಯಾಯ ವಿಜಯಾರ್ಕಾಯಶೇ ನಮಃ 15 

ಇದರ ರಚನೆ, ಸಂದರ್ಭ, ಅವಧಿ, ಏನೇ ಇರಲಿ, ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತ ಆಗಿರಂವ 

ಹರಿದಾಸ ಮಹನೀಯರು, ಇಬ್ಬರಂ ವಂಶಾಧೀಶರಂ, ಇನ್ನಿಬ್ಬರಂ ಹರಿದಾಸರು, 

ನಾಲ್ವರೂ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರವಂಖ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ, ಜತೆಗೂಡಿ, ಸಮಾಜದ 
ಉನ್ನತಿಗೆ, ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದವರಂ,* ಇಡಿಯ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆದ್ಯ 
ಪ್ರವರ್ತಕರಾದಂತೆಯೆ, ಪ್ರಥಮ ಹಂತದ ಪ್ರಮಂಖರಾದ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಅವರ 
ಶಿಷ್ಯರಾದ ವ್ಯಾಸರಾಯರಂ ದಾಸಕೂಟವನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ, ಬೆಳೆಸ ಸಂಘಟಿಸಿದರಂ, 

ವ್ಯಾಸರಾಯಂರಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸ ನೀಕ್ಷೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರು ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ 
ಮೊದಲ ಹಂತದ ಪ್ರಮಂಖ ಹರಿಬಾಸರಾದಂತೆಯೆ ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಹಿತಾವಂಹ 

ಶೆನ್ನಿಸಿಕೊಂಡವರಂ. ಅನಂತರ ಸುಮಾರು ೧೫೦ ವರ್ಷದ ಸಂಶರ ಬಂದ ವಿಜಯಂದಾಸ 
ರಾದರೊ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಘಟ್ಟದ ಪ್ರವಂಖರಂ. ಈ ಹಂತದ ಗಂರು 
ಸ್ಕರೂಪಿಯಾಗಿ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಚೆೇತನವಾಗಿ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರಂ 
ಇದ್ದರು. ಅವರ ಚೈತನ್ಯ ನೆಲೆಯಾದ ಶ್ರೀ ಬೃಂದಾವನದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ಶಿಗೊಂಡೆ 
ವಿಜಯಂದಾಸರು ದ್ವಿತೀಯ' ಹಂತದ ಆದ್ಯರಂ ಹಾಗೂ ಅವರಿಂದ ಅನಂತರ ದಾಸಕೂಟ 

ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತೆ ಜ್ವಲಿಸಿ ಹಳಗಿತು. ವಿಜಯದಾಸರ ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರಶಿಷ್ಠರಾದ ಗೋಪಾಲ 

ದಾಸರಂ, ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು, ಮೋಹನದಾಸರಂ, ಪ್ರಾಣೇಸದಾಸರು, ಪ್ರಸನ್ನ 
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ವೆಂಕಟದಾಸರು ಹೀಗೆ. ಅನೇಕ ಹರಿದಾಸರಂ ಬಂದಂ ತಮ್ಮ ಬದಂಕನ್ನೆ ದೀಕ್ಷೆಯಾಗಿ 
ವ್ರತಾವಲಂಬಿಗಳಾದಂದಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತೃಕ್ಕೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಪೋಷಿಸಿ, ಬೆಳೆಸಿದರ. ಇವರಲ್ಲದೆ, ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೊದಲ ಹಂತಕ್ಕೂ ಎರಡನೆ. 
ಹಂತಕ್ಕೂ ನಡುವೆ ಬಿಜಾಪುರದ ಬಳಿಯ ಕಾಖಂಡಿಕಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋದ ವಂಹೀಪತಶಿ 

ದಾಸರನ್ನೂ ನಾವು ಮರೆವಂಶಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಎರಡೂ ಹಂತಗಳ ನಡುವಣ ಸೇತು. 

ಎದ್ದಂತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ವರೇ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಭೃತರಾಗಲು ಕಾರಣ? 
ಆದಂ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಆಗಿದ್ದಿರಬಹಂದೆನ್ನಬಹುದಷ್ಟೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ 

ಕಾರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಎರಡೆ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟಗಳಾದ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ-ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪೃತಿ 

ಪಾದನ ಯಂಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆಚಾರ್ಯರು, ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಂ-ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸ 

ರಾಂಯಂರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಪ್ರರಂದರದಾಸರಂ-ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರಂ, ಎನ್ನುವುದಂ ನಿಜ. 

ಇದರಿಂದಲೂ ಈ ಶ್ಲೋಕ ತಂಂಬ ಸಮಂಜಸವೆ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿ 

ಸೆವೆ ಪ್ರವಂಖ ಜರಿದಾಸರಂದರೆ ; 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಂ 

ವ್ಯಾಸರಾಯರಂ 

ವಾದಿರಾಜರು 

ಪುರಂದರದಾಸರು. 

ಕನಕದಾಸೆರಂ 

ವೆ ೈಕಂಂಠದಾಸರಂ (ವಂದ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಂದವರಲ್ಲದ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಂ) 

ಶ್ರೀವಿಜಯದಾಸರಂ 

ಇದೇ ಸರಿಸುಮಾರಿಗೆ ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೭ನೇ ಶ.ದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲಕೋಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ., 
ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರಂ ಹಾಗೂ ಕಾಖಂಡಿಕೆಯ ಮಂಹಿಪಶಿ: 

ರಾಯರು, 

9, ವಿಜಯದಾಸರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಗೋಪಾಲದಾಸರು. 

10, ಜಗನ್ನಾಥದಂಸರಂ, 

PMH kU 

ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ನಂತರ ಅಂದರೆ, ೧೯ನೇ ಶ.ದಿಂದ ಈಜಿಗೆ ಬಂದಿರಂವ ಅನೇಕ ಹರಿ 
ಬಾಸರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೇ: 
ಸಾಧನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದೆ ಭಾವನೆಯನ್ನೂ ತರಬೇಕಾದ್ಧಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, 

ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಹರಿದಾಸ ಪ್ರವಂಖರನ್ನೂ 
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ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನಂತರ ಬಂದ ಹರಿದಾಸರ 

ಬಾಹುಳ್ಯ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳು ಕೂಡ 'ಚರ್ವಿತ ಚರ್ವಣ'ವೆನ್ನುವಂತಿವೆ, 
ಹಿಂನಿನ ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿ ಸಮುದಾಯಂದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ. ಸೃಜನ ಮೌಲ್ಯ 

ಸೈಂತ ಅನುಕರಣೆಯ ಹೆಚ್ಚೆನ್ನುವಂತಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಂದಂ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ: ಹರಿದಾಸ 

ಆಂದೋಲನ, ತನ್ನ ದ್ರುಶಗಶಿ ತಲುಪಿದ್ದುದಂ ಇನ್ನೂ ಮಂಂದುವರೆದಿರುವುದೇ. ಹರಿ 
ದಾಸ ವಾಜ್ಮಯದ ಉಗಮ ಕುರಿತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನರಹರಿಶೀರ್ಥರ ಕುರಿತಾದ 

ಹಾಗೂ 'ಆದ್ಯ'ರೆಂಬಂವರನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ನರಹರಿತೀರ್ಥ 
ರಾದರೊ ಒಂದಂ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರೇ ಆಗಿದುರೆ, ಅವರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ 
ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿಷ್ಯರೆಂಬಂದಂ ಒಂದಂ. ಇನ್ನೊಂದಂ, ಅವರನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ದೊರೆತಿರಂವ 
ಕೂರ್ಮೆದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಸನ. ಆ ಶಾಸನದ ಪಾಠೆದ ಪ್ರಕಾರ, ಒರಿಸ್ಸ ದೇಶದ ಗಜಪತಿ 
ರಾಯನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಿದ್ದ ಸ್ವಾವಿಂ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೆಂಬಂವ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಆನಂದಶೀರ್ಥರ ಜತೆ 
ನಾದ ಮಾಡಿ, ಅವರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಅವರ ತತ್ವಕ್ಕೆ ವನಸೋತು, ವಂಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ 

ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ, ನರಹರಿಶೀರ್ಥರೆಂಬ ಅಭಿದಾನ ತಳೆದು, ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು 

ಪೂಜಿಸಲೆಂದು ಆಚಾರ್ಯರಿಗಿತ್ತದು ಹಾಗೂ ಅದೇ ವಯೂಲರಾಮಂರೆಂದು ಹೆಸರು 

ಪಡೆದದ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರವಂಖ ಅಂಶ 

ಆಗುತ್ತದೆ. ನರಹರಿತೀರ್ಥದ ನಾಲ್ಕೇ ಹಾಡು ದೊರೆತು ಅವರ ನಂತರ ಸುಮಾರಂ 

ಒಂದಂ ಶತಮಾನ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಿಂದ ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಹರಿದಾಸ 

ಭಕ್ಷಿಪಂಥ-ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯವೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಂದರಿಂದ, ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನವೆ 
ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂದರಿಂದ, ನಾವು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಿಂದಲೇ ಪ್ರವಂಖ ಹರಿದಾಸರ 

ಪರಿಚಯವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದ್ದೇವ. ಎಲ್ಲ ಹರಿದಾಸರ ಜೀವನ 
ಕಥನವೂ ಸುವಿದಿತವಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಕೈತಿಗಳು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ 

ಬದುಕಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಘಟ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ 

ಲಾಗಿದೆ. 
ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಅದ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ಪ್ರೀಪಾದರಾಜರಂ ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿ 

ಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯಂಂ, ಒಂದನೆಯಂದಂ, ಅವರಂ ಆರಂಭಿಸಿದ ಹರಿದಾಸ 

ಆಂದೋಲನ ಹಾಗೂ ಬೆಳಸಿದ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ; ವ್ಯಾಸರಾಯಂರಂಥ ಶಿಷ್ಕರನ್ನು 

ತಯಾರಂ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಹರಿದಾಸರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದು, ಎರಡನೆಯದು, 

ಸ್ವಯಂ ತಾವೇ ಹರಿದಾಸರಾಗಿ, ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳುದರೊ ದಾಸಭಾವದ ವಿನಯವಂತಿಕೆ 

ಯಲ್ಲಿ ವೆಂರೆದಂ, ಆನೇಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ- ಭಕ್ತಿಸಾಹಿತ್ಯ 

ಬೆಳೆಸಿದುದು ಈ ಎರಡೂ ಗಣನೀಯ ಆಂಶಗಳೆ ಆಗಿವೆ, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ 
ವಿದಾ ಂಸೆರೂ, ಸಂಶೋಧಕರೂ ಗುರಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ, ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ 
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ದಂತೆಯೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸರಸ್ವತಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲೊಂದೆಂದು ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲು. 

ಪ್ರಮಂಖ ಕಾರಣ ಪುರುಷರು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು. 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಜೀವನ-ಕೃತಿ ಒಂದು *ರುನೋಟಿ 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಆತ್ಮವೃತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಲಾರದ . ಮಂಳುಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸೇರಿದ 

ಶ್ರೀಮಠದವರೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಚರಿತ್ರೆಯ ಜತೆ, ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಕೃತಿಗಳು, ಶ್ರೀನಿಧಿ 

ಶೀರ್ಥರೆಂಬಂವರಂ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಾಷ್ಟಕ ಹಾಗೂ ಭೀಮಾಚಾರ್ಯರೆಂಬಂವರಂ ಬರೆ 
ದಿರುವ. "ಶ್ರೀಪೂರ್ಣಬೋಧಗುರಂವಂಶ ಕಲ್ಪತರಂ' ಇವುಗಳು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಂ. 

ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತೆರದ ವಿವರ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಕಥಾಮೃಶ₹ 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ಚರಿತ್ರ ವಂಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಶ್ರೀರಂಗ 
ವೆಂದು (ತಮಿಳಂನಾಡು) ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ" ಡಾ| ಜಿ. ವರದರಾಜಾ: 
ರಾಯರು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುಪ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೃತಿಗಳ ಪೀಠಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 

ಅವರು ಶಮ್ಮೆ ಬಾಲ್ಯವನ್ನೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಭ್ಲೂಕಿನ ಆಬ್ಬೂರೆಂಬಲ್ಲಿ 

ಕಳೆದರೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಂ, 
ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಚರತ್ನ ಮಣಲಾಸ್ತುತಿ, ವಿಜಯಂದಾಸರ ಸಂಳಾದಿ, ಇವುಗಳಿಂದಲೂ 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಜೀವನವೃತ್ತಾಂತದ ಎಳೆಗಳು ದೊರೆಯಂತ್ರವೆ. 
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಬಳ್ಳಿಯ ಅಬ್ಬೂರಂ ಮಾಧ್ಯರಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ಪಾಸ್ಕಳಗಳ 

ಛ್ಲೊಂದಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯತಿಗಳಾದ 'ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥರ ವೃಂದಾವನ 
ಎರುವ.ಸ್ಥಳ, ಕಣ್ಣನೆದಿಯ ತಲೆ, ಸುತ್ತೆ ನಿಸರ್ಗಪರಿಸರ, ಯತಿಗಳ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ 

ಸೌಮ್ಯಕಳೆ ನೀಡಿವೆ. ಸಮೀಪದ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪುರುಹೋತ್ತ ಸ ವಃ 

ಗುಸೆಯಿದೆ. ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಂ, ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ತಾಯಿಂ 
ಯಂದಿರಂ ಪರಸ್ಪರ ಸೋದರಿಯರು. ಅದರಿಂದಲೂ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಬಾಲ್ಕ 
ಆಬ್ಬೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಊಸಿಸೆಬಹುದು. ತಂದೆ. ಶೇಷಗಿರಿಯಪ್ಪ. ತಾಯಿ ಗಿರಿ 
ಯಮ್ಮ, ತುಳುವಂತವ ವೃಷ್ಣದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಂ. ಇವರ ಪ.ನೆತನ''ರ್ಪೂವನಾನ್ಯಯಂಜ'” 
ರೆಂದಂ ಹೆಸರು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಂ “ತೋಳಂ ತಿಲ್ಲಾಯ'ವೆಂದಂ, ಅಂದರೆ. 

ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು “'ನಡ್ಚಂತಿಲ್ಲಾಯೆ'' (ನಡುವನ ಬವರೆಂದಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದಂತೆ 
ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ತೋಟದ ಮನೆಯವರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು? ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಂ 

ಜನಿಸಿದ್ದು ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೪೦೬ರಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಂಯಂನೆಂದಂ. 
ಬಾಲ್ಯ ಕಳೆದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ತುರಂಗಾಹಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ 

ದೊರೆಯದಿದ್ದುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೊ, ಅಥವಾ ಇವನಿಗೆ ತಕ್ಕ್ 
ಗುರು. ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲವೊ ತಿಳಿಯದಂ. ಮೇಲೆ ಉದ್ಭರಿಸಿರುವ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾ 

ಜಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ ಪದ್ಮನಾಭಶೀರ್ಥರ ವಂಠೆಪ' ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಠಸ್ಥ 
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ಸ್ಥ ಸ್ಪರ್ಣವರ್ಣಶೀರ್ಥರು, ಬಾಲಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನನ್ನೂ ಕರೆದಂ ತಮಗೆ 

ರೆಲ್ಲಿದೆಯೆಂದು ತೋರಿದೆಂದಂ ತಿಳಿಸಿದ ಸಂಗತಿ ಚಿತ್ರಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 

ನಾರಾಯಣ ನೀಡಿದ ಚುರಂಕು ಉತ್ತರ, "ನನ್ನನ್ನ ನೋಡಿ, ವಂನೆಗೆ 
ರುಗಂತ್ತಿರುವ ದನಕರಂಗಳನ್ನೂ ಗವಂನಿಸಿ, ಪಶ್ಚಿವಂದತ್ತ ಇರುವ ಸೂರ್ಯನನ್ನೂ 

3. ಅಬ್ಬೂರಂ ಎಷ್ಟು ದೂರವೆಂದಂ _ತಿಳಿಯಿತೆ'' ಎಂಬಂದಂ ಸ್ವಾವಿಂಗಳಿಗೆ 

೨ತಂದಿತು, ಬಾಲಕನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಊರಂ ಸವಿಂಪ ಆಗಿದ್ದುದು ಧ್ವನ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ 

ತರ. ಫ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಒಮ್ಮತವಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥರ ಗುರು 
(ದ್ಧ ಯಂಿಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಪುರುಷೋತ್ತವಂತೀರ್ಥರ ಭೇಟಿಕಾಗಿ 'ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣ 

ರು ಬಂದುದರಿಂದಲೂ, ಪುರುಷೋತ್ತವಂತೀರ್ಥರಂ ಅಬ್ಬೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದುದ 

ಲೂ, ಭೇಟಿಯ ಸ್ಥಳ ಅಬ್ಬೂರೆ ಎಂದಂ ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹಂದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 
`ವರ್ಣತೀರ್ಥರಂ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಬಂದ ಉದ್ದೇಶವೂ ನೆರವೇರಿತಂ. ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥ 

ಅಪೂರ್ವ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ಸನ್ನಳ್ಳ ಬಾಲಯತಿ 'ದೊರೆವನೇ ಎಂಬ ಅವರ ಆಶಯ, 

[ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಪೂರಯಿಸಿದಂತಾಯಿತು,.  ಪುರಂಷೋತ್ಸಮ 

`ರ ಮೂಲಕ, : ಬಾಲಕನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಂಡ, ತಮ್ಮ ಮನದ ಅಭೀಪ್ಸೆ 

ಪಡಿಸಿ, ಅನಂವಂತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದರು. ತವ್ಮೂ ಜತೆಗೇ ಬಾಲಕನನ್ನೂ, ಅವನ 

ಕಾಯಿಂಗಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದ ರಂ ತಮ್ಮ ವಂಶಸ್ಥಳವಾದ ತವಿಂಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ, 
ಇಲ್ಲಿಂದ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಬದುಕು ಒಂದಂ ಹೊಸ ತಿರಂವು ಪಡೆಯಿಂತೆನ್ನ 

ದಂ. ಕಾವೇರಿ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀರಂಗ, ತವಿಂಳುನಾಡಿನ ' ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ 
ೂ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಸ್ಕಾಪನಾಜಾರ್ಯರಾದ ರಾವಕಾನಂಜರ ಕಾರ್ಯ 

ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಶೀರ್ಥರ ಸಮರ್ಥ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದಿನೇ 
ದೈಹಿಕ-ಮಾನಸಿಕ-ಎರಡಂ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬೆಳೆದ. ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶವಾದ ನಂತರ 

ವಿದ್ಯಾವ್ಯಾಸಂಗ.  ಸ್ವಣರ್ವವರ್ಣತೀರ್ಥರಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಂಣನಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸ 

ಖಂನ್ನೂ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಉತ್ಸರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು, ಆಗ್ಗೆ 

ಸ್ಯತರಾಗಿದ್ದ, : (ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ವಂಠದ ` ಪೂರ್ಹಾಚಾರ್ಯವಾದ) ವಿಬಂದೇಂದ್ರ 

ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಳಿಸಿದರು. ಆಲ್ಲಿ ಯತಿ' ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ 
5 ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಾಡಿ, ಗಂರಂಹಿರಿಯರ ಪ್ರೀತ್ಕಾದರ 
ಪಾತ್ರನಾದ, 'ತತ್ವಪಾರಂಗತನೂ ಆದ, 

ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರೀವಿಬಂದೇಂದ್ರತೀರ್ಥರಂ . ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಂಣನೊಂದಿಗೆ 
ಕಂಚೂರಂಜಿಲ್ಲೆಯ) ""ಕೊಪ್ಪು''ವೆಂಬಲ್ಲಿದ್ದ್ದ ಪಾಠ: ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಂ 

೨೫ ಕ್ಷೇತ್ರವೇಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಅಂದಿನ : ಉತ್ತರಾದಿವಂಶದ 
ಂಧಿಪತಿಗಳುಗಿದ್ದ ಶ್ರೀರಘಂನಾಥತೀರ್ಥರಂ ` ಆಗವಿರಿಸಿದರಂ ಉಭಯ ' ಯತಿ 

ಶೂ ಪರಸ್ಪರ ಕಲೆತರಂ, : ಅನಂತರ ಶ್ರೀರಘುನಾಥಶೀರ್ಥರಂ' ಬಾಲಯತಿಯಾದ 
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ಕ ದಂತೆಯೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸರಸ್ವತಿಯ ಕೆಣ್ಣುಗಳಲ್ಲೊಂದೆಂದು ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲು: 
ಪ್ರೆವಂಖಿ ಕಾರಣ ಪುರುಷರು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಂ, 

ಸಾದರಾಜರ ಜೀನನ-ಕೈೈತಿ ಒಂದು ಕರುನೋಟಿ 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಆತ್ಮವೃತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಲಾರದ ಮಂಳುಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸೇರಿದ 

ಶ್ರೀಮಠದವರೆ ಪ್ರೆಕಟಿಸಿರುವ ಚರಿತ್ರೆಯ ಜತೆ, ವ್ಯಾಸರಂಯರ ಕೃತಿಗಳಂ, ಸ್ರೀನಿಧಿ 
ತೀರ್ಥರೆಂಬಂವರಂ ಪ್ರೀಪಾದರಾಜಾಷ್ಸಕ ಹಾಗೂ ಭೀಮಾಚಾರ್ಯರೆಂಬಂವರಂ ಬರೆ 
ದಿರುವ 'ಶ್ರೀಪೂರ್ಣಬೋಧಗುರಂವಂಶ ಕಲ್ಬತರಂ” ಇವುಗಳು ಪ್ರೀಪಾದರಾಜರಂ 

ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರದ ವಿವರ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಕಥಾಮ್ಭಾತ;6 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ಚರಿತ್ರೆ ಮಂಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಶ್ರೀರಂಗ 

ವೆಂದು (ತಮಿಳುನಾಡು) ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ" ಡಾ| ಜಿ. ವರದರಾಜಾ 

ರಾಯರು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೃತಿಗಳ ಪೀಠಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 
ಆವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬೂರೆಂಬಲ್ಲಿ 

ಕಳೆದರೆಂದಂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಂ, 

ಸಂಸ್ಕೆತ ಪಂಚರತ್ನ ವರಾಲಾಸ್ತುತಿ, ವಿಜಯದಾಸರ ಸುಳಾದಿ, ಇವುಗಳಿಂದಲೂ 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಜೀವನವೃತ್ತಾಂತದ ಎಳೆಗಳು ದೊರೆಯಂತ್ಹವೆ. 

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಬಳ್ಳಿಯ ಅಬ್ಬೂರು ಮಾಧ್ಯರಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರಾಸ್ಕಳಗಳ 
ಲ್ಲೊಂದಂ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯತಿಗಳಾದ 'ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥರ ವ್ಯಂದಾವ 
ಎರುವ.ಸ್ಥಳ. ಕಣ್ವನದಿಯ ತಲೆ, ಸುತ್ತ ನಿಸರ್ಗಪರಿಸರ. ಯತಿಗಳ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ 

ಸೌಮ್ಯಕಳೆ ನೀಡಿವೆ. ಸಮೀಪದ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪ್ರರುಷೋತ್ತಮತೀರ್ಥರೆಂಬುವ 
ಗುಸೆಯಿದೆ. ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಂ, ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಶಾಯಿಂ 

ಯಂದಿರಂ ಪರಸ್ಪರ ಸೋದರಿಯರು. ಅದರಿಂದಲೂ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಬಾಲ್ಕ 
ಆಬ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಊಸಿಸೆಬಹುದು. ತಂದೆ. ಶೇಷಗಿರಿಯಪ್ಪ, ತಾಯಿ ಗಿರಿ 

ಯಮ್ಮ, ತುಳುವಂಶಪ ವೈಣ್ಣೆಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಇವರ ವ.ನಿತೆನ' 'ರ್ಪೊವನಾನ್ಹಯಂಜ'” 

ರೆಂದಂ ಹೆಸರು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಡ ಹೆಸರು "ಕೋಳೆಂ ಶಿಲ್ಲುಯ'ವೆಂದು, ಅಂದರೆ, 
ವಂಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು "'ನಡ್ಡಂತಿಲ್ಲಾಯ'" (ನಡುವಂನೆ) ದವರೆಂದಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದಂತೆ 
ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ತೋಟದ ಮನೆಯವರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಂ 

ಜನಿಸಿದ್ದೂ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೪೦೬ರಲ್ಲಿ. ಅವರ ಮೊದಲ ಹೆಸರಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನೆಂದಂ. 
ಬಾಲ್ಕ ಕಳೆದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ  ತುರಂಗಾಹಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ 

ದೊರೆಯದಿದ್ದೂದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತೆಂದೆ ತಾಯಿಯೊ, ಅಥವಾ ಇವನಿಗೆ ತಸ್ಯ 
ಗುರು ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲವೊ ತಿಳಿಯದಂ. ಮೇಲೆ ಉದ್ಗರಿಸಿ ವ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾ 

ಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ ಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥರ ಮಂಠೆಪ' ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪೀಠಸ್ಥ 

ಶ್ರಿ 
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ರಾಗಿದ್ದ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಶೀರ್ಥರಂ, ಬಾಲಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಂಣನನ್ನೂ ಕರೆದಂ ತಮಗೆ 

ಅಬ್ಲೂರೆಲ್ಲಿದೆಯೆಂದು ತೋರಿದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಸಂಗತಿ ಚಿತ್ರಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ನೀಡಿದ ಚುರಂಕು ಉತ್ತರ, "ನನ್ನನ್ನ ನೋಡಿ. ವಂನೆಗೆ 

ಹಿಂದಿರುಗಂತ್ತಿರುವ ದನಕರುಗಳೆನ್ನಿ ಗಮಂನಿಸಿ, ಪಶ್ಚಿವಂದತ್ತ ಇರುವ ಸೂರ್ಯನನ್ನು 

ನೋಡಿ. ಅಬ್ಬೂರಂ ಎಷ್ಟು ದೂರವೆಂದಂ ಕಿಳಿಯಿತೆ'' ಎಂಬಂದಂ ಸ್ಕಾವಿಂಗಳಿಗೆ 

ಅಚ್ಚರಿತಂದಿತು. ಬಾಲಕನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಊರಂ ಸವೀಪ ಆಗಿದ್ದುದು ಧ್ವನ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ 

'ಶಿಳಿಯಿತ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಒಮ್ಮತವಿಲ್ಲ? ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥರ ಗುರಂ 
ಗಳಾಗಿದ್ದ ಯಂತಿಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಪುರುಷೋತ್ತವಂತೀರ್ಥರ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣ 

ತೀರ್ಥರು. ಬಂದುದರಿಂದಲೂ, ಪುರುಷೋತ್ತವಂತೀರ್ಥರಂ ಅಬ್ಬೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದುದ 
"ರಿಂದಲೂ, ಭೇಟಿಯ ಸ್ಥಳ ಅಬ್ಬೂರೆ ಎಂದಂ ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 

ಸ್ಪ ಕ್ವರ್ಣವರ್ಣತೀರ್ಥರಂ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಬಂದ. ಉದ್ದೆ ಶ್ಲೇಶವೂ ನೆರವೇರಿತಂ. ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥ 

ರಾಥ ಅಪೂರ್ವ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ಸನ್ನೂಳ್ಳ ಬಾಲಯತಿ ದೊರೆವನೇ ಎಂಬ ಅವರ ಆಶಯ, 

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನನ್ನೂ ಕಂಡಾಗ" ಪೂರಯಿಸಿದಂತಾಯಿತ.  ಪುರುಹೋತ್ತಮ 

ತೀರ್ಥರ ಮೂಲಕ, ' ಬಾಲಕನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು, ತಮ್ಮ ಮನದ ಅಭೀಪ್ಲೆ 
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಅನಂವಂತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದರಂ, ತವ್ಮೂ ಜತೆಗೇ ಬಾಲಕನನ್ನೂ, ಅವನ 
ತಂದೆತಾಯಿಗಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದ ರಂ ತನ್ಮೂ ವಂಶಸ್ಮಳವಾದ ತವಿಂಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ, 

ಇಲ್ಲಿಂದ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣನ ಬದುಕು ಒಂದಂ ಹೊಸ ಶಿರಂಪು' ಪಡೆಯಿತೆನ್ನ 

ಬಹಂದಂ, ಕಾವೇರಿ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿರಂವ ಶ್ರೀರಂಗ, ತವಿಂಳುನಾಡಿನ ' ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ 

ಹಾಗೂ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರ ದಾಯ ಸ ಸಂಸ್ಕಾಪನಾಚಾರ್ಯರಾದ ರಾವರಾನಂಜರ ಕಾರ್ಯ 
ಕ್ಷೇತ್ರ. ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣತಿಃ ರ್ಥರೆ ಸಮರ್ಥ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದಿನೇ 

ದಿನೇ ದೈ! ಹಿಕ ಮಾನಸ ಕ-ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬಳದ. ಬ್ಲ ಹೋ ಪದೇಶವಾದ ನಂತರ 
ತಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾವ್ಯಾಸಂಗ. ಸೃಣರ್ವವರ್ಣಶೀರ್ಥರಂ ಆಕ್ಷೀನಾರಾಯಣನಿಗ ಸನ್ಯಾಸ 
ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ತವ್ಮೂ ಸಂಸ್ಕಾ ನದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರಂ,' ಆಗ್ಗೆ 

ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ, (ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯವಾದ) ವಿಬುದೇಂದ್ರ 

-ತೀರ್ಥರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಳಿಸಿದರು. ಆಲ್ಲಿ ಯತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ 
ದ್ಯ ತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಣಡಿ, ಗಂರಂಹಿರಿಯರ ಪ್ರೀತ್ಕಾದರ 

ಗಳ ಪಾತ್ರನಾದ, ತತ್ವಪಾರಂಗತನೂ ಆದ, 
ಒಮ್ಮೆ ಶ್ರೀವಿಬಂದೇಂದ್ರ, ತೀರ್ಥರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನೊಂದಿಗೆ 

(ರಾಯಂಚೂರಂಜಿಲ್ಲೆಯ) “ಕೊಪ್ಪ 'ವೆಂಬಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಠ" ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಂ 

ನರಸಿಂಹ ಕ್ಷೇತ್ರವೇಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಅಂದಿನ ಉತ್ತರಾದಿಮಠದ 
ವಂಶಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀರಘಂನಾಥತೀರ್ಥರಂ ಆಗವಿರಿಸಿದರು. ಉಭಯ ' ಯತಿ 
ವರ್ಯ ರ ನರಸ ರೆ ಕಲೆತರು. ಆನಂತರ ಶ್ರೀರಘಂನಾಥತೀರ್ಥರು:' ಬಾಲಯಂತಿಯಾದ 
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ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರುಯಣನ ವಿದ್ವತ್ತು, ವಿನಯ, ಎಲ್ಲ ಕಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೆಂಚ್ಚಿದರಂ. 
ಮರಂದಿನವೇ ನಡೆದ ವಿದ್ವತ್ಸಭೆಯಫ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಶೀರ್ಥರು, (ಟೀಕಾ 

ಚಾರ್ಯರ ಜಯತೀರ್ಥರ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು) ಸಂಧಾಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪಠಿಸಿ, 

ಅಪೂರ್ವವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಸಿಸಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿದರಂ, 

ಶ್ರೀರಘುನಾಥಶೀರ್ಥರಂತೂ ಪ್ರೀತ್ಯಭಿಮಾನಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣತೀರ್ಥರನ್ನೂ 

ಪ್ರಂಶಂಸಿಸಿದರು. ಆಗ ವಿನಯದಿಂದ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಶೀರ್ಥರು '"ತಮ್ಮಂಥ 

ಶ್ರೀಗಳವರ ಅನಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದವರಂ ವಂಹಾಪುಣ್ಯಶಾಲಿಗಳೇ ಸರಿ'' ಎಂದಾಗ 
ಬಾಲಯಶಿಯ ವಿನಯಸಂಪನ್ನ ತೆ ಕಂಡು ರಘಂನಾಥಶೀರ್ಥರಂ ""ನಾವು ಶ್ರೀಪಾದ 

ರಾದರೆ, ನೀವು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರೇ ಸರಿ” ಎಂದಂ ಹೊಗಳಿ ಬಿರುದನ್ನಿತ್ತರಂ, ಅಂದಿ 

ನಿಂದ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣತೀರ್ಥರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 
ಆಯಿತು, ಇದಂ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಂ ಪ್ರವಂಖ ಘಟ್ಟ. ಗುರುಂ 

ಗಳಾದ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣತೀರ್ಥರಂ ೧೪೨೦ರಲ್ಲಿ ವ್ರ ೈಂದಾವನೆಸ್ನ: ರಾಗಲಂ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರೆ 

ಸಂಸ್ಕಾ: ನದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ. ಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥರಂ ಪೂಲಪುರಂಷ 

ರಾದ ಈ ವಂಠೆ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜವಂಠವೆಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗೊಂಡಿತಂ, ಸನ್ಯಾಸ 

ಹ್ವೀಕರಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಂ ಎಂಟನೆಯವರಂ. ತಮ್ಮಾ ಗಂರಂಗಳಂ ವೃಂದಾವನ 
ಪ್ರವೇಶ ವಣಡಿದ ನಂತರ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಇದ್ದಿರಲಿಕ್ಕೆ 
ಸಾಕಂ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿಯ ಪರಿಸರ ಅವರ, ಒಲಿಸಿರುವುದಂ ಖಂಡಿತ. 

ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರದ ವಂಳಬಂಗಿಲಂ 
(ಮೂಡುಬಾಗಿಲು) ಪಟ್ಟಣ .ಹಾಗೂ ರಾಜಧಾನಿಯೂ ಆಗಿತ್ತ, ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ 

ಬಂದ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಂ ಮುಳಬಾಗಿಲಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಮತಿಳಿದು ಅಲ್ಲಿಯೆ ತವ್ಮ ಮಠ 
ವನ್ನು ಶಾಶ್ಚತವಾಗಿ: ಸ್ಥಾಹಿಸಿದರಂ. ವಂಂಳಬಾಗಿಲ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರಾಳ್ಚಿಕೆ 

ಗೊಳಪಟ್ಟುದೊಂದೆ ಅಲ್ಲ : ಕೊಡಲಿಯ (ಶಿವನೊಗ್ಗ) ಆಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥರು ಅಂಗಾರೆ 

ದಿಂದಲೆ ಯೋಗಾನರಸಿಂಹನನ್ನು ಬರೆದು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿಸಿಕೊಂಡು, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಮರೊಂದಿಗೆ 

ವಾದ ಮಾಡಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಪರಿಗಣಿತ ಆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪವಿಶ್ಚಕ್ಷೇತ್ರವೂ 
ಆಗಿದ್ದುದು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಿಗೆ ಅರಿವಾಯಿಂತಂ, ಅಲ್ಲಿಯೆ ಇದ್ದ ನರಸಿಂಹತೀರ್ಥ, 
ಬೆಟ್ಟಿ ದೈೈತತತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾದ,- ಇವೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. 
ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ನೆಲಸಿದ ಮೋಲೆ ವಂಂಳಂಬಾಗಿಲಿನ ಖ್ಯಾತಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿತು. ದ್ವೈತ 
ವಿದೈೆಯೆಂ ಪ್ರಮಂಖ ಏದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಆಯಿತೆ, ದೇಹದ ಎಲ್ಲೆಡೆಗಳಿಂದಲೂ 'ಅನೇಕ 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂ ಬಂದಂ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಿಂದ ವೇದಾಂತದ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಂಡಂಕೊಂಡರು. 

ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಂಖರಂ, ಹಾಗೂ ಫ್ರೀಪಾದರಾಜರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಾದವರಂ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸ 

ರಾಯದಂ, ಆಬ್ಬೂರಿನ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥರಿಂದ ಸನ್ಯಾಸ ಪಡೆದ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಯರಂ 

ಗುರುಗಳಿಂದ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥರ ಅನಂತರ ತಾವೇ ಪಂಶಾಧೀಶರಾಗಿ 

i} 
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ದೇಶ ಪರ್ಯಟನ ಮಾಡುತ್ತ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಂತ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ 
ಜಯಂಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು. ವಂಳಬಾಗಿಲಿನ ಹಿರಿಯರಾದ ಶ್ರೀಪಾದ 

ರಾಜರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವ್ಯಾಸಂಗ ನಡೆಸಲು ಬಂದದ್ದೂ ಅಪೂರ್ವ ಸಮಾವೇಶವೆ, 
ಅನಂತರ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಅನೇಕ ಪವಾಡಗಳನ್ನೆ ಸಗಿದರೆಂದೂ ದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು 

ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿಧಿತೀರ್ಥರ ''ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಾಷ್ಟಕ'' ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಫ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಯರೆ 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಕೀರ್ತನೆ ರಚಿಸಿರಂವದರೊಂದಿಗೆ 'ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ 
ಮಾಲಿಕೆ' ಎಂಬ ಸ್ತೋತ್ಪವನ್ನು ರಚಿಸಿರಂವುದಂ ನಮಗೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಮಹಶಿಯ 
ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ವಾದಿಗಜ ಮಂಸ್ತಕಾಂಕುಶ ಸಂಜನ ಬಂಧಗೇಯಂ 

ಮೇದಿನೀ ಸಂರವಂದ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯ 

ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವ ಕೀರ್ತನೆಯ ಕೊನೆಯ ಸಾಲು ಹೀಗಿವೆ : 

ಸಿರಿಕೃಷ್ಣ ದಿವ್ಯಪಾದಾಬ್ದ ಚಿಂತಾಲೋಲ 

ವರಹೇಮವರ್ಣವಟನಿಪಶಿಯ ಸುಕುಮಾರ 
ಗುರುತಿಲಕ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯ ಅವಿಂತೋದ್ಧಾರ 

ಶರಣಜನ ಸಂರಧೇನಂ ಭಕ್ತ ಮಂದಾರ, 

ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಗಂರುಗಳಾದ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣತೀರ್ಥರ ಹೆಸರೂ ಉಕ್ತವಾಗಿರಂವುದು 

ಗಮನಾರ್ಹ. "'ಗುರುತಿಲಕ'', ""ಶರಣಜನ ಸುರಧೇನಂ'' ಎಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿರಂವಲ್ಲಿ 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಿಗೆ ವೇದಾಂತ ತತ್ವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿದ್ದ ಉನ್ನತಸ್ನಾನ, ಅವರ 
ಶಿಷ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮನವರಿಕೆ ಆಗುತ್ತವೆ. “ಸಿರಿಕೃಷ್ಣ ದಿವ್ಯ ಪಾದುಬ್ಬ ಚಿಂತಾಲೋಲ' 
ರೆನ್ನುವಲ್ಲಿ ಇವರಂ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಹಾಡಿದ ಸಂಳಂಹೂ ಬೊರೆಯಂತ್ತವೆ. 

ಇದಲ್ಲದೆ, "ಶರಣಜನ ಸಂರಧೇನಂ' ಎಂಬ' ವಿಶೇಷಣ, ಹರಿಶರಣರ, 'ಹರಿದಾಸರ' 

ಸಂಘಟನೆ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರವುಖರೂ ಆಗಿದ್ದರೆಂದಂ ತಿಳಿಯಲವಕಾಶವಿದೆ. ಸ್ವಯಂ 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರೆ ತಮಗೆ ದೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತ ಸರ್ಣವರ್ಣತೀರ್ಥರನ್ನಾಗಲಿ, ವಿಶೇಷ ಎದ್ಯಾ 
ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ ವಿಬುದೇಂದ್ರರನ್ನಾಗಲಿ ಸ್ತತಿಗೈದಿರಂವ ಕೃತಿ ಇನ್ನೂ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. 
ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಕೃತಿ ಮಂಖ್ಯವೆನಿಸಂತ್ತವೆ, ಇನ್ನೊಂದಂ, ಶ್ರೀಪಾದ 

ರಾಜರೇ ತೆಮಗೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾದ ಶ್ರೀರಘಂನಾಥಶೀರ್ಥರನ್ನೂ ಕಂದಿತು 

ಮಾಡಿರಂವ ಕೀರ್ತನೆ,13 ಅನೇಕ ರೀತಿ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. 

ವಂದನೆ ಮಾಡಿರೈ ಯತಿಕುಲಚಂದ್ರನ ಪಾಡಿರೈ ಪ 

“ಬಂದದುರಿತಗಳೆ ಹಿಂಜೆಕಳೆದಂ ಆ | ' 

ನಂದಪಡುವ ವಿಬಂದೇಂದ್ರ ಕರೋದ್ಭವನ'' ॥ ಅ.ಪ, ॥ 
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ಎಂದೆಂ ಆರಂಭ ಆಗಂವ ಈ ಕೀರ್ತನೆ, ರಘುನಾಥತೀರ್ಥರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿಯೆ ರಚಿಸಿರು 

ವಂಥದಂು. ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಎಸಗಿದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರೇ ಒಂದು 

ಕೃತಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು, ಅಂದಂ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದ 
ಸಾಳುವ ನರಸಿಂಹನ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ದೋಷ ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಕುಜಕಿ 

ಗಳು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬಿಳಿಯ ಬಟ್ಟೆಯೊಂದನ್ನು ಗೇರೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ, ಅದರೆ 

ಮೇಲೆ ಶಂಖೋದಕ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಶುಭ್ಹ ಶ್ವೇತವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಹೀಗೇ 

ಅರಸರ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ದೋಷವೂ ಪರಿಹಾರವಾಯ್ಕೆಂದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ತೋರಿದ್ದಾ, 

ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ನಿವೇದನ ಮಾಡಿದ್ದ “ನಾನಾ ಪರಿಯ ಶಾಕಗಳನ್ನು ಭಂಜಿಸಿ ನರರು ನಗಲಂ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕರುಣದಿಂದ ಹಸಿಯು''ದಾಗಿಯೆ ತೋರಿದ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಕೃತಿ 

ಯುಲ್ಲಿವೆ.14 ಇದರಿಂದ ಶ್ರೀಪಾದರಂಜರನ್ನು ವಿಜಯನಗದಡೆದರಸೆರು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದುದೂ 
ತಿಳಿಯ ಬರುತ್ತದಲ್ಲದೆ ಅನಂತರ ಶಫ್ರೀಪಾದರಾಜರನ್ನು ಸಾಳುವ ನರಸಿಂಹನಂ ತನ್ನ 
ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ, ಕನಕಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವರ ವಂಹಿಮೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ 
ಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಸರಾಯರಂ ತಮ್ಮ ಪಂಚರತ್ನ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲೂ ತಿಳಿಸಿ, 
ಗುರುಗಳ ಮಹಿಮಾದರ್ಶ ಕುದಿತಂ ನುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. . ಈ ಗುರುಶಿಷ್ಯರ ಬಾಂಧವ್ಯ 

ಅಪೂರ್ವ ಆದದ್ದೂ. ' 

ವ್ಯಾಸರಾಯೆರಿಗೆ ಸರ್ಪ ಹಿಡಿದಂ ಬಾಧಿಸಂತ್ರಿದ್ದಾಗ, ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು 

ಅದರೊಡನೆ ಅದರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಶಿಷ್ಕನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದು "ವಂಧ್ವಪತಿ ವಿಠಲ'ರ 

ಒಂದಂ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ. ಕುಹಕಿಗಳು ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ನಿವೇದನಕ್ಕೆಂದಿರಿಸಿ 

ಆದನ್ನು ಫಲವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಪವಾಡ, ನರಸಿಂಹತಿ; ರ್ಥರಲ್ಲಿ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ 
ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು. ಮಾಡಿ, ಪವಾಡ ಪುರುಷ 
ರೆಂದೂ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸುಖಭೋಜನ ಊಟ 

ಜಾತಕದವರಂತೆ : ಅರವತ್ತು ವಿಧದ ಶಾಖಾಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗರ್ಪಿಸಿ 

ತಾವೂ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅದನ್ನು ಕಂಡ ಕೆಲವರು ಅಸೂಯೆಯಿಂದ, "ಸುಖಕ್ಕೂ 
ಸನ್ಮಾಸಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಂಬಂಧ'' ಎಂದು :ಕಟಕಿಯಾಡಿದಾಗ, ತಾವು ಭುಂಜಿಸಿದ್ದ 
ಶಾಕಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಹಾಗೆಯೆ ಅವುಗಳ ಮೊದಲ ಸ್ನ ರ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರಿಸಿರಂತೆ 

ಕಟಕಿಯಾಡಿದವರು ತೆಪ್ಪಗಾದರು : ಈಥರದ್ದು ಅನೇಕೆ. ಪಂಡರಾಪುರದ ಭೀಮಾ 

ನದಿಯ ತಜೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಶ್ರೀರಂಗವಿಠಲನ ವಿಗ್ರಹ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಆರಾಧ್ಯ 
ದೇವತೆಯಾದ ""ರಂಗವಿಠಲ'' ಅವರ ಅಂಕಿತವೂ ಹೌದು. 

(ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ವ್ಯಕ್ತಿತೆ, ಪವಾಡಭರಿತ ಬದುಕು, ರಾಜಮನ್ನಣೆ, ಎಲ್ಲ 
ವನ್ನೂ ' ಮೀರಿಸಂವಂಥದಂ್ಬ, ಅವರಂ ಆರಂಭಿಸಿ, ಉತ್ತೇಜಿಸಿದ ''ಹರಿದಾಸಪಂಥ'', 

ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಸಂಘಟಿಸೆಲು ವ್ಯಾಸರಾಯಂರನ್ನು ಪ್ರೇದಿಸಿದ್ದಾ. ಇದರ ಜತೆ. ಹರಿ 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಂ ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನ ಸುಳಾದಿ, ವೃತ್ತನಾಮಗಳೆಂಬ 
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ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕಾರಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರನ್ನೂ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಆದ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕ 

ರಾಗಿಸುತ್ತವೆ. . 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಹರಿದಾಸದೀಕ್ಷೆ ವಹಿಸಿ, ಕೀರ್ತನೆ ಹಾಡಿ, ಪೂಜಾಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ಕೀರ್ತನ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಬಳಕೆಗೆ ತರಲಂ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 
ಶ್ರೀರಂಗ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಂದ ವೈಷ್ಣವಭಕ್ತಿ, ಆಳ್ವಾರರ ದಿವ್ಯಪ್ರಬಂಧ ಗೀತಗಳ 

ಪ್ರಭಾವವೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟುದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ "ದ್ರಾವಿಡ 
ವೇದ'ವೆಂದೆ ಪರಿಗಣಿತವಾಗುವ ಆಳ್ವಾರ್" ಮಹನೀಯರ ಭಕ್ಷಿಗೀತೆಗಳಂ, ಎಂಥವರ 

ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಆನಂದಾನಂಭವವುಟಂ ಮಾಡಂಪುದರೊಂದಿಗೆ ಹೆರಿಪಾರವ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದಿ 

ಸುವ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರಗಳಂ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಂ ತಮ್ಮ ಹರಿ ದಾಸ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಭಕ್ತಿ, 

ಹರಿಚರಿತೆ, ಕುರಿತ ಅನೇಕ ಕೃತಿ ರಚಿಸಿ, ತಾವೇ ಸ್ಥ ಕ್ವಯಂ ಹಾಡಿದರು, ಕಾಬಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ 

ಕಟ್ಟಿ, ನರ್ತಿಸಿ, ಸ್ವಾವಿಂಯನ್ನೂ ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ಇದೇ ಮಂದೆ ಹರಿದಾಸ ಪಂಥ 

ವಾಗಿ ಮುಂದಂವರೆಯಿತು. ಈ ಕೀರ್ತಿನೆ ಪದ್ಧತಿಯೆ ಎಲ್ಲ ವಂಠ, ದೇವಾಲಯ 

ಗಳಲ್ಲೂ ಹಚ್ಚಿತಂ, ಆಗ ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದ ವಚನಗಳ ''ಶಿವಶರಣ'' ರಂತೆಯೆ ಶ್ರೀಪಾದ 
ರಾಜರು "ಹರಿಚರಣ'ರ ಗುಂಪನ್ನೆ ಕಟ್ಟಿದರು. ಓಂದಂ ಪರಂಪರೆಯ ನಿರ್ಮಾಪಕರೇ 
ಆದರಂ.35 

ಶ್ರೀಪಾಡರಾಜರಂ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು  ಪಾಂಡಿತ್ಯವುಳ್ಳವರೊ ಅಷ್ಟೆ ಪರಿಣತಿ 
ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತ್ತೆನ್ನಲು ಅವರ ಸರಳ, ಸುಂದರ, ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಕೃತಿಗಳೆ 
ಉದಾಹರಣೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ದೇಸಿ ತಾನೆ ತಾನಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಹದಿಯಂತ್ವದೆ. "'ವಾಗ್ಧಜ್ಟ'' 

ವೆಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥ ರಚಿಸಿರುವುದಂ ದ್ವೈತಮತ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಾಗಿ. ಆದರೆ, ಅವರ 
ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿಯಾದರೊ ಭಕ್ತಿಯೆ ಹೊನಲ, ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಭಾವಗಳು ಸಹಜವಾಗಿಯೆ 

ಒಡಮೂಡಿವೆ. ಸಂಸಾರನನ್ನೂ "“ಕಾಳಬೆಳದಿಂಗಳು. ಕತ್ತಲೆ ಬೆಳದಿಂಗಳೆಂದಂ''!? 
ತಿಳಿಸುತ್ತ “ಉಂಟಾದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೆಂಟರು ಇಷ್ಟರಂ | ಬಂಟರಾಗಿ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯ್ವರಂ । 

ಉಂಟಾದಶನ `: ತಪ್ಪಿ ಬಡತನ ಬಂದರೆ | ಒಂಟೆಯಂಂತೆಗೋಣ. ಮೇಲೆತ್ತೊವರಂ'' 

ನಂಬುದಾಗಿ ಮಾನವಸಹಜ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಒಂದೆಡೆ 
ಬಳಸಿದ ಯಣಕ್ಷಿ, ವಂತ್ಹೊಂದೆಡೆ ಬಳಸಿ ವೃಥಾಲಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೂ ಬೇಕೊ ಅಷ್ಟೆ, 

ಇವರು ರಚಿಸಿರಂವ ""ವಂದ್ವನಾಮ''1ಚ ಕೃಷ್ಣಲೀಲೆ, ಭ್ರವಂರಗೀತೆ, ವೇಣಂಗೀತೆಗಳಂತೂ 
ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅಪಹರಿಸಂವಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಗಳಂ, ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ 
ಸನ್ನೇ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಂ ಸುಂದರವಾದೊಂದಂ ಉಗಾಭೋಗ ವರಾಡಿ ಬಿಟ್ಟದ್ದಾರೆ ; 

ಧ್ಯಾನವು ಕೃತಯುಗದಿ 
ಯಜನಯಜ್ಞವು ತ್ರೇತಾಯುಗದಿ 

ದಾನವಾಂತಕನ ದೇವತಾರ್ಚನೆ ದ್ಯಾಪರಯುಗದಿ 
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ಆ ಮಾನವರಿಗೆಷ್ಟು ಫಲವೊ ಅಷ್ಟು ಫಲವು 

ಕಲಿಯುಗದಿ ಗಾನೆದೆಲಿ ಕೇಶವಯೆನಲು 

ಕೈಗೂಡುವನು ರಂಗವಿಠಲ 39 

ಅವರ ಭಕ್ತಿ ನಿರ್ಭರ ವುನೋಭಾವ ಸರಳತೆಗೊಂದಂ ಉದಾಹರಣೆ : 

ನಾ ನಿನಗೇನು ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ 

ಹೃದಯ ಕಮಲದೊಳು ನಿಂದಿರೊ ಹರಿಯೆ ॥ ಜ್ 

ಶಿರ ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲೆರೆಗಲಿ ಎನ್ನ 
ಚಕ್ಷುಗಳು ನಿನ್ನ ನೋಡಲಿ ಹರಿಯೆ । 

ಕರ್ಣಗೀತಂಗಳ ಕೇಳಲಿ-ಎನ್ನ 
ನಾಸಿಕ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಫ್ರಾಣಿಸಲಿ ಹರಿಯೆ ॥ ೧॥ 

ನಾಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಲಿ-ಎನ್ನ 

ಕರೆಗಳಿರಡು ನಿನಗೆ ಮುಗಿಯಲಿ ಹರಿಯೆ 1 

ಪಾದತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲಿ-ನಿನ್ನ 

ಧ್ಯಾನ ಎನಗೊಂದು ಕೊಡು ಕಂಡ್ಯ ಹರಿಯೆ ॥೨॥ 

ಬುದ್ಧಿ ನಿನ್ನೊಳು ಕುಣಿದಾಡಲಿ-ಎನ್ನ 

ಚಿತ್ತ ನಿನ್ನಲಿ ನಲಿದಾಡೆಲಿ ಹರಿಯೆ 

ಭಕ್ತ ಜನರ ಸಂಗದೊರಕಲಿ ರಂಗ 1 

ವಿಠಲ ನಿನ್ನದಯವಾಗಲಿ ಹರಿಯೆ Wan 

ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರ್ತಭಾವ, ಹರಿದಾಸವೃಶ್ತಿ-ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೆರಡೂ ಒಡಮೂಡಿ ಬಂದಿವೆ : 

ಒಂದಂ ಸುಂದರ ಕಲಾಕೃತಿಯಂಂತಿದೆ ಈ ಕೀರ್ತನೆ. . ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರೆ ಸಂಳಾದಿ, . ಉಗಾ 
ಭೋಗ ಹಾಗೂ, ಶತ್ತ್ವನಾಮಂವೆಂಬ ವಿಶೇಷ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಡಿ, ಈ ಪದ್ಮತಿ 
'ವಂಂದಂವರಿಸಿದ್ದು,: ಅವರ ಅನಂತರ ತತ್ಪ್ವನಾವಂವೆಂಬ ವಿಶೇಷ ರಚನೆ ಮಾಡಿ 
ಹಾಡಿ, ಈ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂದಂವರಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ನಂಕರ ವೃತ್ತನಾಮ ರಚನೆ 
ವಿರಳ, ವೃತ್ತನಾವಂ, ಒಂದಂ ಶ್ಲೋಕ, ಒಂದು ಪದ, ಒಳಕೊಂಡು 
ಮುಂದುವರೆಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ರಚನೆ. ವೃತ್ತನಾಮ ರಚನೆ, ಇತರ ಪ್ರಭೇದ 
ಗಳಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಯಂರಂ ರಚಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನೆ 

ಒಳಗೊಂಡ ವೃತ್ತೆನಾಮ, ಗುರುಗೋಪಾಲದಾಸರು ರಚಿಸಿರುವ ಪ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ್ವರನನ್ನು 
ಕಂರಿತ ವೃತ್ತನಾವಂ, ಹಾಗೂ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರೆಂ ರಚಿಸಿರಂವ ಫಂಡರಿಗೆಯೊ ಶ್ರೀಪಾಂಡು 
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ರಂಗನನ್ನು ಕುರಿತ ವೃತ್ತನಾಮ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದದ್ದು. ಶ್ಲೋಕ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೆ 

ಇದ್ದು ವೃತ್ತ ಎಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಂಳೈದ್ಧಾಗಿರುವುದರಿಂವ, ಇದನ್ನೂ ವೃತ್ವನಾವಂ 

(ದೇವರನಾಮ ಎಂದಂ ಕರೆಯುವ ಹಾಗೆ) ಕರೆದರೆ ಎಂದೂ ನಮಗೆ: ಊಹೆ ಬರಂ 

ತ್ರದೆ.39 ದೇವರನಾಮದ ಹಾಗೆಯೆ ವೃತ್ತನಾವಂ ಸಹ ಒಂದಂ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಕೀರ್ತನೆಯ. 

ರೀತಿ ವೃತ್ತನಾಮದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಅನಂಪಲ್ಲವಿಯ ನಿಯತಿ ತಾಳ, ಅಥವಾ ಸಂಳಾದಿಯ 

"ಜತೆ'ಯಾವುದೂ ಇರಂವುದಿಲ್ಲ, ಇವರದ್ಮೆ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ 5: ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರೇ ಇದರ 

ಪ್ರವರ್ತಕರು ಎನ್ನಬಹುದು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಭಕ್ತಿಭಾವ, ಆರ್ತನೆ, "ಯಾಕೆ 

ಪುಟ್ಟಿಸಿದೆ ನೀಸಾಕಲಾರದೆ'' ಎಂಬಂತೆಯೆ, "“ಅಳುದೇಹವ ಗೇಣಂ ಕೀಳ್ಮಾಡಿ 

ಪಲ್ಮೊರೆದು'' ಬದಂಕಬೇಕೆ ಎಂಬ ದೀನತೆ, ವ್ಯಾಕುಲಭಾವ, ಕೊನೆಗೆ ಸವರ್ಪಣ 
ಭಾವದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಂತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಭ್ರವಂರಗೀಶೆ, ವೇಣಂ 
ಗೀತೆ, ಭಕ್ತಿಯ ಮಧುರಭಾವದ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿವೆ. ಭಾಗವತದ ದಶವಂ 

ಸೃಂಧದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ಪಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ವೇಣುಗೀತದಂತೆಯೆ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡತನ 

ಇದ್ಕೆ ಸ್ಪ ಂತಿಕೆ ಇದೆ. ಸಹಜ ಕವಿತೆಯ ಸೆಲೆ ಇದೆ, 

ರಂಗಕೊಳಲನೂದುತ ಬಂದ 

ಯಶೋದೆಯ ಕಂದ ॥ ಪ ॥ 

ಕೊಳಲದ್ವನಿಗೆ ವಿರಹವು ನಾರಿಯರಿಗೆ 
ಕಳವಳವಾಗಲು ಕಳಕಳಿಸ:ವ ಬಂದ38 

ತುರುಗಾಯ ಬಂದ ಗೋಪಿಯ ಕಂದ 

ಆನಂದದಿಂದ ॥ಪ॥ 

ಸುರನರತರು ಮೃಗ ಜಲಪರ ಮೋಹಿಸೆ 

ತರಳೇರ ಮನ ಸೂರೆಯಾಗಿ ಕೊಳಲಿನಿಂದ ॥ ಪ ॥38 

ಈ ವೇಣುಗೀತಗಳಂತೆಯೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಭ್ರೃವಂರಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟದಂತೆ ರೆಯೀಂಕರಿ 

ಸುವ ಪರಿ, ಭಾಗವತದ ಪಡಿನೆಳಲಾದರೂ ಸೈತಂತ್ರ ಕವಿತೆಯಾಗಿವೆ. ತಾವೇ 
ಗೋಪಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಹಂಬಲದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದಂತಿದೆ : ಗೋಪಿಕೆಯರ ಭಾವವೊಡ 
ಮೂಡಿಸುವ ಕೃತಿ "'ಮಾನನಿಧಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಂಥರೆ ಗೈದಂವನಂತೆ'” ಎಂದು ಆರಂಭ 

ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ನೀಳ್ಗೆವನದ ಹಾಗೆ ವಂಂದುವರಿಯಂತ್ತದೆ. "ಇದಕ್ಕೆ ಶೃಂಗಾರ 
ಪಾರಿಜಾತವೆಂದೂ ಹೆಸರಂಂಟಂ.'5 ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೈತಿಗಳುದ್ದಕ್ಕೂ (ದಂಡಕ 
ಹೊರತಾಗಿ) ಕಾಣಂವ ಒಂದಂ ವಂಂಖ್ಯ ಅಂಶ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು 

ಪಾಂಡಿತ್ಯವಿತ್ತೊ, .(ವ್ಯಾಸರಾಯರಂಥ ಮಹಾವೇಧಾನಿಗಳಿಗೆ : ಪಾಠ " ಹೇಳಂವಷ್ಟೂ) 

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆ " ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯ” ಭಾಷೆ, ಸರಳತೆ, ಉಪವೆಂ, ಬಳಸಿರುವುದಂ, ಸಹಜ 
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ಲೋಕಾನುಭವ, ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕೃಪೆ ತಪ್ಪಿದರೆ ಕೌಪೀನಕ್ಕೆ ಕೊಡ ಜಟ್ಟಿ ಸಿಗದೆಂಬ 
ಆರ್ತಭಾವ, ''ಭೂಷಣಕೆ ಭೂಷಣ ಇದು ಭೂಷಣ''ಎಂದು ಹಾಡುವ ದೈವಭಕ್ತಿ, ಹರಿ 

ಕಥಾ ಪ್ರೇಮದ ದೇವರನಾವಂ, ಅಕ್ಕೊನೋಡೆ ರಂಗನಾಥನ ಚಿಕ್ಕಪಾದವ ಎಂಬ 

ಪಾದಸ್ಮೆರಣೆ, ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೊ ಅಂಶ ತುಂಬಿವೆ ಇವರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ 

ಭಕ್ತಿಭಾವ ಪರವಶತೆ, ಆಗ ಹೊರಹೊವಂ್ಮವ ನಿರರ್ಗಳ ವಾಕ್ಚವಾಹಕ್ಕೆ, ಅವರಂ 
ರಚಿಸಿರುವ “ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಪ್ಪೂದಂರ್ಭಾವ ದಂಡಕ''ವೆ ಉದಾಹರಣೆ, ದೇವರ 

ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಜನೆಗೆಂದು ಕೈಗೊಂಡ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕಾಯಕ ಹರಿದಾಸ 

ಪಂಥವನ್ನೆ ನಿನಿಸಿರುವುದು, ಅವರ ಕೃತಿಗಳವಲೋಕನದ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗಿದ್ದ 

ಪ್ರಭುತ್ವ, ಕವಿಹೃದಯಂದೊಂದಿಗೆ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ. 

ಸಂಗೀತದ ತಳಹದಿ ಮೇಲೆಯ ರಚಿತ ಆಗಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ರಚನೆಗಳಾದ ಕೀರ್ತನೆ, 
` ಸುಳಾದಿ, ಉಗಾಭೋಗ, ವೃತ್ತನಾಮ, ಭ್ರವಂರಗೀತವೆಂ್ಬಬ ಗೀತರೂಪಕಗಳಂ 
ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಜನೆ ಪ್ರತಿಭೆಗೂ ಉದಾಹರಣೆ. 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಭಕ್ತಿಭಾವವಂತೂ ಹೇಳಲಸದಳೆ, ಅವರ ಅನೇಕ ಕೃತಿ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕ ಆಗಿರುವ ಭಕ್ತನ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನಾಭಾವ, ಆರ್ತತೆ, ತುವಂಲ, 

ದುಗಂಡ, ಕ್ಷಮಾಯಾಚನೆ, ತನ್ನನ್ನ ತಾನೆ ತಾನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ, 
ಹೀಗೆ : “ಕಂಡ ಕಂಡೆಡೆ ಪೋಪ ಚಂಚಲ ಮನವು ಪಿಂಡ ವೆಂಬಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠ ನಾನಂ' 35 

ಇಂಥ ಅನೇಕ ಭಾವಗಳೆ ವಂಡುಗಟ್ಟಿವೆ, ಅದಂ ಹದಗೆಡದ ಪಾಕ ಆಗಿ, ವಂನಸ್ಸಿಗೆ 

ಹಿತತೆರುತ್ತವೆ. ಇವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಹಿತವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆವೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಗಂಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೃತಿಗಳೇನೂ ಕಡಿಮೆಯದಲ್ಲ. ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸರಳ ಶೈಲಿ, ದೇಸಿಯ 

ಬಳಕೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಿ ಓತಪ್ರೋತವಾಗಿ ಇವೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ 

ಜತೆಗೆ ಅವರ. ಪ್ರಧಾನ ಧ್ಯೇಯ ಆದ ವಂಧ್ವೈವತ ಪ್ರತಿಪಾದನ, ಪ್ರಸರಣ, ದ್ವೈತ 
ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅಂಗೀಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಕಾರವೆತ್ತುವಂತಿಲ್ಲ. '"ಮರೆಂದಂಶರ ಮತಪಿಡಿಯಬೆ 
ಇಹೆ ಪರದಲ್ಲಿ ಸುಖವಿಲ್ಲವಂತೆ'' ಎನ್ನುವ ಶ್ರೀಪಾದರಂಜರು ಅರಿತು ವಿವೇಕದಿ ಗುರು 
ವಂಧ್ಯ್ವರನ್ನು ನಂಬಿ ಬದಂಕಿರೆನ್ನೂತ್ತಾರೆ. ತಾರತಮ್ಯ ಸತ್ಯ, ಜಗಕಿದು ಪಂಚಭೇದ 

ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. '" 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ 'ಕೃತಿಗಳನ್ನೊ ಓದಂವಾಗ ಅಂದಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಿಸರದ 
ಪರಿಚಯ ಅಗತ್ಯ, ನರಹರಿತೀರ್ಥರ ನಂತರ ಸಂವಕಾರು ಒಂದಂ ಶತಮಾನ ಕಾಲ 

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ವಂಸ್ಲಿಮರ ಧಾಳಿ, ಅವೈದಿಕ 
ವಂತಗಳ ಯಾದವೀ ಕಲಹ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಉಳಿವೊ-ಅಳಿವೊ ಎಂದೆನ್ನಿಸಂ, 

ವಂತಿತ್ತು. ಈ ಪೃಕ್ಷುಬ್ಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭರ್ಮ-ಸಂಗೀತ-ನೀತಿ ಕುರಿತು 

ಯಾರಂ ಯೋಜಿಸಿಯಾರು ? ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ 

ಪುನರಃತ್ಕಾನಕ್ಕೆ ಪೋಷಕ, ಉತ್ತೇಜಕ ಆಯಿತು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಆರ್ಥ ಆಗದ] ವೇದಾಂತ 
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ತತ್ವ ಅರಿಯದ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅವರದ್ದೆ ಆಡುನುಡಿಯಲ್ಲಿ-ತಿಳಿಗನ್ನ ಡದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ 
ಕೆಲಸ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರೇ ಆರ್ರಭಿಸಿದ್ದು. ಶ್ರೀಕಾರ ಹಾಡಿದ್ದು ಧರ್ಮದ ನೆಲೆಗಳಾಡ 

ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೈಲಿಗೆಯ ಮಾಕನಿಸಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೃತಿ 

ರಚನಾ ಧೈರ್ಯ, ಕ್ರಾಂತಿಯೆ ಸರಿ, ಆಂದೋಲನವೇ ಸರಿ ಅವರ ಅನೇಕ ಕೃತಿ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇದ್ದಂತೆ. ಛಂದೋಬಂಧವಿದ್ಧಂತೆಯೆ ಸಂಗೀತದ 

ನಾದ ಮಾಧಂರ್ಯವೂ ಹೆದವಾಗಿ ಬೆರತಿದೆ.೫ ಹಾಗೂ ಇವರಿಂದಲೆ ಆರಂಭ ಆಗಿ 

ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ಆಂದೋಲನದಂತೆಯೆ ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯ ಆಂದೋಲನವೂ ಬೆಳೆ 

ಯಲು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಶ್ರವಿಂಸಿದ್ದು ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕವೆಂದೆ ಪರಿಗಣಿಸ 
ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, . 

ವ್ಯಾಸರಾಯರು 

ವ್ಯಾಸರಾಯ, ವ್ಯಾಸಶೀರ್ಥ, ವ್ಯಾಸರಾಜ ಸ್ಥಾವಿಂಗಳು-ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಣಾಟಕಕ್ಕೆ 
ಸುಪರಿಚಿತರಾದ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದವರು. ವಂಥ್ವಾ 

ಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಶೀರ್ಥರಾದ ನೇತರ (ಟೇಕಾಚಾರ್ಯರು-ಟೇಕಾ 

ರಾಯಂರು) ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರೇ ದೈ ತತ್ವ ಜಯಭೆ-ರಿಯನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿದವರು. ದಾರ್ಶ 

ನಿಕರಂ, ತತ್ವವೇತ್ತರಂ, ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃಗಳಂ, ಕೀರ್ತನಕಾರರು. ಮಾಧ್ಯ ತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ: 

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಸ್ಥಾನ-ಅಗ್ರವಂಟ್ಟದ್ದೂ35 ಇಂದಿಗೂ ಆನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು 

ಮಠಾಧೀಶರು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವಂತೆ, ವ್ಯಾಸರಾಯರ ನ್ಯಾಯಾಮೃತ, ತರ್ಕತಾಂಡವ, 

ಚಂದ್ರಿಕಾ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮಾಧ್ಯನೃಕಂಠೀರವನ ಮೂರಂ ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಂತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ 

ಪಾಂಡಿತ್ಯದಂತೆಯೆ ಕನ್ನಡದ ಸರಳ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಕೀರ್ತನೆ, ಸುಳಾದಿ, ಉಗಾಭೋಗ 

ಗಳಂ ನೂರಾರನ್ನು ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ 

ಎನ್ನೆ ಬಹಂದಂ, ವ್ಯಾಸರಾಯರು ತತ್ವ ಪರಿಣಶರಂ-ಪ್ರಶಿಪಾದಕರಂ-ಪೃತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ 
ಸಿಂಹ ಸ್ವರೂಪರಂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಘಟಕರು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ 

ದಾಯಂಕರೂ ಹೌದು. ಅಂತೆಯೆ ಅವರ ಪರವಂ. ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಪುರಂದರ 

ದಾಸರು ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಆತ್ಮವೃತ್ತ ಕುರಿತ ಓಂದಂ ಸುಳಾದಿಯನ್ನೆ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, 

ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಚರಣಕವ.ಲಪೆನಗೇಸು 

ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ ಫಲದಿ ದೊರೆಯಿತೊ ಎನ್ನ 
: ಸಾಸಿರ ಕುಲಕೋಟಿ ಪಾವನ್ನವುಯಿತೊ ,,, 

ಶ್ರೀಶನ್ನ ಭಜಿಸುವುಬಕಧಿಕಾರಿ ನಾನಾದೆ 

ದೋಷರಹಿತನಾದ ಪುರಂದರವಿಠಲನ 
ದಾಸರ ಕರುಣನೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಲಾಗಿ*' , 
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ಎಂದಂ ಆರಂಭ ಆಗುವ ಈ ಸುಳದಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೆ "ಅಂಕಿತ 

ವಿಲ್ಲದ ದೇಹನಿಷಿದ್ಧ । ಆಂಕಿತವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ ಶೋಭಿಸದಂ'' ಎಂಬಂದಾಗಿ "ಪುರಂದರ 
ವಿಠಲ'ನ ಅಂತತನಿತ್ತುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಗ್ರಂಥತ್ರಯ, 
''ಮಾಯವಾದಿ ಮೊದಲಾದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕಂಭಾಷ್ಯದ ಬಾಯಿವಂದಿಸಿದ್ದು'', 

“ಪ್ರೀಯರಸ ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಭಕ್ತೆ ರೊಳು ನಾಯಕ''ನೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು (ಹರಿದಾಸ ಕಂಡ 

ನಾಯಕರು), ಇವರಂ `'ಶೇಷಾಂಶೇಶ ಪ್ರಹ್ಲಾದನವತಾರ ಸಂಭೂತರು'' ಎಂಬಂದನ್ನು 

ಪುರಂದರರು ಕಿಳಿಸುತ್ತೂರೆ. ' ಇಲ್ಲಿ ವಂದೆ ಬರಂತ್ತದೆ: "ಈಸು ಮೇನಿಗಳಿದ್ದೇನು 

ಮಾಡಿದರು | ವ್ಯಾಸವಂನಿ ಮಧ್ವಮಂತವನಂದ್ಬರಿಸಿದ 'ಶ್ರೀಶಪುರಂದರವಿಠಲ ಬ್ರಹ್ಮ । 
ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಈಶನೆಂದು ಡಂಗಂರಾವ ಪೊಯಿಸಿ ವೆಂರೆವ ಜನವರಿಯ'' ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ 

ರಾಯರ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. 

ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಮೆಹತಿಯೂ ಮೇಲಿನ ಸುಳಾದಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಪಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ 

ಹರಿದಾಸರೂ ವ್ಯಾಸರಾಯರನ್ನು ಗುರಂಸ್ಕಾನದಲ್ಲಿರಿಸಿ, ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಸರಾಯ, 
ಕನಕದಾಸ, ಪುರಂಪರದಃಸರು ಮೂವರೂ ಕಲೆತಾಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದನುಭವ ಅದೆಷ್ಟು 

ಹೊರಪಡುತ್ತಿತ್ತೊ 

ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಚರಿತ್ರೆ ಕುರಿತ ಎಳೆಗಳು ಹರಿದಾಸರ ಸುಳಾದಿ, ಉಗಾಭೋಗ-೧ 
ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರವಂತೆಯೆ, ಅವರ ಶಿಷ್ಕನಾಗಿದ್ದ ಸೋವಂನಾಥ ಕವಿ ಬರೆದ 

*'ಶ್ರೀವ್ಯಾಸಯೋಗಿ ಚರಿತವು"' (ಕ್ರಿ.ಶ.೧೪ನೆ. ಶ) ಕಾವ್ಯ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಬಗ್ಗೆ 

ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ 
ಶ್ರೀವ್ಕಾಸರಾಯರ ಆತ್ಮವೃತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. 

ವ್ಯಾಸರಾಯರು. ಹುಟ್ಟಿದುದು ಕ್ರಿ, ಶ. ೧೪೪೭ರಲ್ಲಿ! ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಸೋಸಲೆಗೆ ಆರು ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬನ್ನೂರಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ. ಕಾಶ್ಯಪ ಪರಿಶೋದ್ಭವ 

ನಾದ88 ಬಲ್ಲಣ ಸುಮತಿ-ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯರೇ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಂ. 
ಬಲ್ಲಣ, ರಾಮಾಚಾರ್ಯನೆಂಬುವರ ಮಗ, ಬನ್ನೂರಿನವರೆ, ಬಲ್ಲಣನಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ 
ಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಬಲ್ಲಣ ಎರಡನೆ 
ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಅದೇ ಚಿಂತೆ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಬಲ್ಲಣ, ವೇದವ್ಯಾಸರ 

ಮಂತ್ರೋಪಾಸಕನಾಗಿದ್ದ ಗುರುವರ್ಯರ ಉಪಾಸನೆಯ ವಿನಾ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗ 
ಹಿತವೆನಿಸಲಿಲ್ಲ, ಹಿರಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯಂತೂ ಗಂಡಸ ಪಡಿನೆಳಲೆ, 

ಹೀಗಿರಲು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಕನಸಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರು ಬಂದಂ, 
ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದಂತಾಯಿತು.? ' ಅನಂತರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಹಿರಿಯ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ 

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥರ ಸಂದರ್ಶನವಾಯಿತು. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಪ್ರಕಾರ, "'ಬಲ್ಲಣನಿಗೆ 
ಮೂರಂ 'ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದೆಂದೂ, ಆದರೆಲ್ಲಿ ಕಡೆಯೆ ಮಗನನ್ನು. ತಮಗೆ ಕೊಡೆ 

ಬೇಕೆಂದು” ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ : ಆಯಿತು, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮೂವರು 



ಪ್ರಮಃಖ ಹರಿದಾಸರು ಹಾಗೂ ಅವರೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಚನೆಗಳು 10ರ 

ಮಕ್ಕಳಾದರಂ.34 ಕೊನೆಯವನಂ ಹೆಸರು ಯತಿರಾಜ(೧೪೪೭), ಯಶಿರಾಜನಿಗೆ ಅಕ್ಷರಾ 

ಭ್ಯಾಸೆ ಆಯಿತು, ಗರ್ಭಾಷ್ಟವಂದಲ್ಲಿ ಉಪನಯನವೂ ಆಯಿತು. ಆನಂತರ ಗಂರು 

ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಕಾವ್ಯ, ನಾಟಕೆ, ಅಲಂಕಾರ, ವ್ಯಾಕರಣ, ವೇದ ವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲೂ 

ಪಾಂಡಿತ್ಯಗಳಿಸಿದ. 

ಯತಿರಾಜನಿಗೆ ಹದಿನಾರು ತುಂಬುವ ವೇಳೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶೀರ್ಥರಿಂದ ಕರೆ 
ಬಂದಿತ. ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಜರಿದರೂ, ಮಂಗ ಹೆಂಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ನೀಡಿದ್ದ 

ವಾಗ್ದಾನದಂತೆ ಬಲ್ಲಣ 'ನಂಪ ತಿಗಳು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಅಬ್ಬೂರಿಗೆ ತೆರಳಿ, ಗುರುಗಳ 
ಬಳಿ ಮಗನನ್ನೊಪ್ಪಿಸಿ, ಊರಿಗೆ ಹಿಂತಿರಂಗಿದರು. 

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಶೀರ್ಥರಿಗೆ ಯತಿರಾಜನ ಗುಣಸ್ವಭಾವ ಕಂಡರೆ ತಂಬ ಪ್ರೀತಿ, ಅವರಂ 
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ. ದೇವರನ್ಲಿ ಪ್ರುರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಂತೆ, ಯತಿರುಜನನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ 

ಸನ್ಯಾ, ಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ, ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮದ. ಉನ್ನತಿಗೋಸುಂಗ ಆತ ತನ್ನ ವಿಪುಲಮತಿ 

ಬಳ್ಳ ಉನ್ನತ ತತ್ವಗ್ಗ ಸಂಥಗಳೆನ್ನು ರಚಿಸಲಿ, ಏಂದಂ. ಒಮ ಯತಿರಾಜ, ಗುರಂ 

ಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸದೆ ಸ್ತ ತಂತ್ರ ನಾಗಿರಲಾಶಿಸಿ, ಹೊರಹೊರಟ, ಬಹುದೂರ ನಡೆದು ನಡೆದಂ 

ಬಳಲಿ, ಆತ ದಃ ಮರದಡಿ ಹಾಗೆಯೆ ಒರಗಿಕೊಂಡ, ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಹಾಗೆಯೆ 

ಜೊಂಪು ಬಂದಿತು. ಅವನಿಗೊಂದಂ ಒಳ್ಳೆ ಕನಸು, ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು 

ತಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಕನಸಾಯಿತು. ತೆಪ್ಪಗೆ ವಂರಳಿದ 
ಗುರುಗಳೆಡೆಗೆ. ಈ ಘಟನೆ ಕೂಡ ಯತಿರಾಜನಿಗೆ ಸುಮಾಸಂ ೧೬ ವರ್ಷ ಕಳೆದಿತ್ತೆನ್ನಲಂ 

ಸೂಚಕ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಂಡಂಗಾಟದ ವಯಸ್ಸೂ3 ಈ ಘಟನೆ ಜರಂಗಿದ ಕೆಲವು ಸವಂಯ 

ದಲ್ಲೆ ಬ್ರಹ ೈಣ್ಯತೀರ್ಥರಂ, ಯತಿರಂಜನಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸದೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತರಂ. ವ್ಯಾಸಶೀರ್ಥ 

ಗಂರಂಗಳ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಕಳೆದ (೧೪೭೫-೭೬). 

ಅನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥರಂ ವೃಂದಾವನಸ್ಥ ರಾದರು, ವ್ಯಾಸಶೀರ್ಥರಿಗೆ 

ಹ್ಮಣ್ಯರಲ್ಲಿ ಮದ್ದ ಶಾಸ್ತ್ರ " ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲೆ ಇಲ್ಲ. 

ಎನ್ನೆ ಸ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಚಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಾ ಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದರು. 

ಕಂಚಿ, ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ಆಗಿತ್ತು. ಕಂಚಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷ ವ್ಯಾಸಶೀರ್ಥರು, ಆಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಆರಂ 
ವೇದಾಂತ ಶತ್ವಗಳನ್ನೂ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಶಂಕರ, ರಾಮಾನಂಜ, 

ಭಟ್ಟ ಸಂಗ್ರ; ಹ ವಂಂತಾದ. ವೇದಾಂತ ಶಾಖೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೈ ಭತ್ಯ ಬಂದಿರಲು ಹಾಗೂ 

ಇದು ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಸ ಸ್ವ ವ ಸಮರ್ಥಿಸಲು, ಹಾಗೂ ಪರವಂತ ಖಂಡಿಸಂವ ಉಚ್ಛ 

ಕೃತಿಗಳಾದ : ನ್ಯಾ ಯಾತ, ತರ್ಕತಾಂಡವ, ಚಂದ್ರಿಕಾಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಪ್ರೇರೇ 

ಪಣ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕಂಚಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಯಗಿಸಿದ' ನಂತರ ವ್ಯಾಸಶೀರ್ಥರಂ, 

ಮಂಳೆಂಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಂ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ. ಬಳಿ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಕಾಲ 
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ನಿಂತರು, ಶ್ರಿ*ಪಾನರಾಜಶುಥ ಗುರುಗಳಂ, ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರಂಥ 'ಶಿಷ್ಕರು, ಎಂ! 

ಮೇಲೆ ? ಮುಳಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರಂ ತಮ್ಮ ತುರೀಯಾಶ್ರಮದ ನಂತರದಲ್ಲಿ: 
`'ಕಾಶೀವಿಂಪ್ರ ಪಕ್ಷಧರ ವಾಜಪೇಯ. ನಾರಸಿಂಹ ಲಿಂಗಣ್ಣ ವಿಂಶ್ರ ಮೊದಲಾ! 

ವಿದ್ವಾಂಸ''ರನ್ನೂ ಜಯಿಸಿ. ದ್ವೈತತತ್ವ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿದ್ದು, ಪಕ್ಷಧರ ಮಿಶ್ರರನ: 

ಜಯಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಶಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ದಲ್ಲೂ ಕೆಲವಾರು ಪಂಡಿತರನ್ನೂ ವಾದದ[ 

ಸೋಲಿಸಿದರು. ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಕೀರ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹರಡಿತು. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ 
ಕೂಡ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಯರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರವಾಸಿ 

ಅಲ್ಲಿ ಕಂಚಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರು ರಚಿಸಿದ ಆಶುಕವಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮತ ಸಾರಂ 

ಅದಾಗಿದೆ : 

ಶ್ರೀಮನ್ಮದ್ದಮೆತೇ ಹರಿಃ ಪರತರಃ ಸತ್ಯಂ ಜಗತ್ತತ್ತ್ವತೋ 1 

ಭೇದೋ ಜೀವಗೆಣಾ ಹೆರೇರನುಚರಾಃ ನೀಚೋಚ್ಚ ಭಾವಂಗತಾಃ ॥ 

ಮುಕ್ತಿರ್ನೈಜ ಸುಖಾನುಭೂತಿರಮಲಾ ಭಕ್ತಿಶ್ಚ ತತ್ಸಾಧನಂ | 

ಹ್ಯಕ್ಷಾದಿ ತೃಕಾಯಂ ಪ್ರಮಾಣಮೆಖಿಲಾಮ್ನಾಯೈಕ ವೇದ್ಯೋಹರಿಃ ॥ 

ಇದರೆ ಸಾರವನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು : 

ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಸರ್ವೋತ್ತವಂ : ಈ ಜಗತ್ತೂ ಸತ್ಯ : ಭೇದವು ಸತ್ಯ ಆದದ್ದು ; 

'ಜೀವ-ಜಡ, ಜೀವ-ಜೀವ, ಜಡೆ-ಜಡ, ಜಡ-ಪರಮಾತ್ಮ, ಜೀವ-ಪರಮಾತ್ಮ (ಜೀವೇಶ 

ಭೇದ) ಎಂಬ ಪಂಚ ವಿಧದ ಭೇದವೂ ಸತ್ಯ, ಜಃವರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಅಧೀನ 

ಆಗಿದೆ, ಜೀವರು. ತಮ್ಮೊಳೆಗೆ ಉಚ್ಚ ನೀಚ ಎಂಬ ತಾರತವ್ಯವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ 
(ಆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ತಾರ-ತಮ್ಮವುಂಟು);ವರುಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ನೈಜಸುಖಾನಂಭಪ-ತನ್ನ 

ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುಗಂಣವಾದ ಸಂಖವನ್ನು ಜೀವನಂ ಪಡೆವುದೇ ಮೋಕ್ಷ : ಈ ಮಂಕ್ತಿಗೆ 
ಭಕ್ಷಿಯೇ ಸಾಧನ (ಅಮಲಾಭಕ್ಷಿಸ್ಟ-ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಕಳಂಕ ಅಂಟಿಸದ 

ಭಕ್ಷಿ), ಪ್ರುಠ್ಕಕ್ಷೆ ಅನುಮಾನ, ಆಗವಂ-ಎಂಬ ಮೂರು ಪ್ರಮಾಣಗಳಂ (ಶ್ರಿತಯಂ 

ಪ್ರಮಾಣಂ) : ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವೆ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಸಾಧ್ಯ 

(ವೇದ ಪೌರುಷೇಯ: ಪ್ರತಿಪಾದನ) ಇವು ಒಂಭತ್ತು ತತ್ವಾಂಶಗಳೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ 

ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಡಕ ಆಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಸರಾಜರ "ನವರತ್ನಮಾಲೆ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕ 
ವೆಂದೂ ಕರೆಯುವುದಿದೆ, . 

ಇದಲ್ಲದೆ, ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರು "ಭೇದೋಚ್ಚೀವನ': "ತಶ್ವವಿವೇಕ', ಮತ್ತು 

"ಮಾಯಾವಾದ ಖಂಡನ', "ಉಪಾಧಿ ಖಂಡನ', "ಪ್ರಪಂಚ ವಿಥ್ಯಾಶ್ಟಾ ನಯಾನ 

ಖಂಡನ' ಎಂಬ ಖಂಡನ ಗ್ರಂಥಗಳ ಟೀಕೆ ಕೂಡ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ' :.... 
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ಇದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆಯಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 
ಇದರು ರಚಿಸಿರುವ, ಲಭ್ಯ ಆಗಿರುವ ಕೀರ್ತನೆಗಳದ್ದೆ ಒಂದು ಸಂಪದ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 

ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಕವಿಹೃದಯ, ಹರಿಭಕ್ತಿ, ಗೋಪಿಕಾಭಾವ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಕೃಷ್ಣಲೀಲೆ 

ವರ್ಣಿಸುವ ಭಕ್ತಹೃದಯ ಹಾಗೂ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಭಾವಗಳೂ ಕಾಣ-ತ್ತವೆ. 

ಇದರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ವಿಜಯನಗರದರಸರ ಮನ್ನಣೆಗೆ ಹೇಗೆ ಪಾತ್ರ 

ರಾಗಿದ್ದರೆನ್ನಲು ಆಗ್ಗೆ ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ 

ಪೇಯಂಸ್, ಬರ್ಬೋಸ' ರ್ಕ ಡೊಮಿಂಗೊ ಮಂಂತಾದವರು, ಹಾಗೂ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಕ? 

ಎಂಬ ಅರಬ್ಬೀ ದೇಶದ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಸಹ ತಮ್ಮ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ವಿಜಯ 

ನಗರದ ಐವರು ರಾಜರಿಗೆ (ಸಾಳಂವ ನರಸಿಂಹ, ವೀರನರಸ€ಹ, ಕ್ಷ ಷ್ಟ ದೇವರಾಯಂ, 

ತಿರಂವಂಲರಾಯ, ಆಚ್ಕುತರಾಯ) ಇವರು ರಾಜಗುರಂಗಳಾಗಿದ್ದರಂ. ೨. ಪಾದರಾಜ 
ರಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯ ರಾಗಿರುವಾಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ವ್ಯಾ ಸರಾಯಂರಂ ಒಂದು ದಿನೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು' ಮಾಡಿದ 

ಶೆಂದೂ, ಆಗ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತರೆಯಲಾಗದೆ ಇದ್ದ ಸಂಪಟವೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಹೊರ 

ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ ಇವರೆದುರು ನರ್ತಿಸಿದನೆಂದೂ ; ಆದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರೂ 
ಸಾಲಿಗ್ರಾವಂಗಳನ್ನು ತಾಳಗಳ ರೀತಿ ಬಾರಿಸಂತ್ರ ಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗೆ ತಾವೂ ನರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದ 

ರೆಂದೂ, ಇದನ್ನು. ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ನೋಡಿದಾಗ. ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಗಿದ್ದನೊ ಅದೇ 

ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದನೆಂಬ ಐತಿಹ್ಯವಿದೆ. ಅನಂತರ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಂ, 
ಆ ಕೃಷ್ಣವಂೂರಂತಿಯನ್ನೂ ವ್ಯಾಸರಾಯರಿಗೇ ನೀಡಿ, "ಕೃಷ್ಣ" ಎಂಬ ಅಂಕಿತ ನೀಡಿದ 
ರೆಂದೂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಸರಾಯರು ತಮ್ಮ ಅಕರ ಕೃಷ್ಣ, ಫ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಸಿರಿ 

ಕೃಷ್ಣ ಎಂದೆಲ್ಲ-ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾ ರೆ 
ವ್ಯಾಸರಾಜರಂ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯ ಗಳನೇಕೆ, ಆದರಲ್ಲಿ ವಂಖ್ಯವಾದವು : ಅವರೆಂ 

ತಿರುಪತಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಕಾಲ ಸತತ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೇವೆ 
ಮಾಡಿದರೂ ಅಲ್ಲಿಯ. ರಾಮಾನುಜ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬದಲಿಸುವ : ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದರೂ 
ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದು ಅವರ ಮಂತಸಹಿಷ್ಣಾ ಭಾವಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ.. ಅದರಂತೆಯೆ 

ಈಗಲೂ ವ್ಯಾಸರಾಜವಂಶಕ್ಕೆ ತಿರಂಪತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕಾರ 
ದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಾ ನಿಂಯನ್ನು ಸೇ ವಿಸುವ ಗೌರವವಿದೆ 

ಎರಡನೆಯ ಸ್ತೂತ್ಯ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ, ವಿಜಯನಗರದರಸು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯಂನಿ 

ತಾವೇ ಸಿಂಹಾಸನವೇರಿ, ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ದು. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದದ್ದೆ ಎಂದಂ 

ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೃತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಉಕ್ತಗೊಂಡಿರಂವುದರ ವಂಲಕ ತಿಳಿಯಬಹಂದಂ. 

ಆದರೂ *'ಕುಹೂಯೋಗ'' ಒಂದಂ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರವೆಂದಂ ಪ್ರೊ. ಕೆ 

ವೆಂಕಟರುವಂಪ್ಪನವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, (ಈ ಸಿಂಹಾಸನಾರೋಹಣ ಸಮಾರಂಭವನಲ್ನಿ 

ಈ ಹೊತ್ತೊ ಸೋಸಲೆಯ ವ್ಯಾಸರಾಜವಂಶದಲ್ಲಿ "ದೀವಟಿಗೆ ಸಲಾಂ'' ಎಂದಂ.ನಡೆಸಿ 
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ಕೊಂಡು ಬರುವ ಪದ್ಧತಿ ಬೆಳೆದಂ ಬಂದಿದೆ. ಇದಂ ಸ್ವಾವಿಂಗಳಂ ““ದರ್ಬಾರ"''ನಕ್ಕೆ 
ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಂಳಿಕಾಗ "ವಿಜಯನಗರ-ಕರ್ಣಾಟಕ ವಿದ್ಯಾಸಿಂಹಾಸನ'' ಎಂದ! 

ಕರೆಯುವ ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ, ಪುರಂದರದಾಸರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲವು ಹರಿದಾಸರ: 

ಕುಹೂಯೋಗ ವಿಚಾರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.) ಕ ಕಷ್ಣ ದೇವರಾಯ: 

ಕಾಲವಾದ ನಂತರ (೧೫೩೦ ಕ್ರಿ.ಶ.) ಅಚ್ಯುತರಾಯ ಸ್ವಾವಿಂಗಳೆನ್ನಿ ತುಂಬ ಗೌರವ 

ದಿಂದಲೇ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ. ಆಗಲೇ ವ್ಯಾಸರಾಯರು (ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೫೩೨) ಹಂಪೆಯ ವಿಠ್ಠಲ 

ಸ್ಥಾವಿೀ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯೋಗವರದ ನರಸಿಂಹನನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲ 

ಘಟನೆ ೧೫-೧೬ನೆ ಶ ದ ವಿಜಯಂನಗರ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಗಂತ್ರವೆ. 
ಶಾಲಿವಾಹನಶಕ, ೧೪೬೧ ವಿಳಂಬಿ ಸಂವತ್ಸರದ ಫಾಲ್ಗುಣ ಬಹುಳ ಚತುರ್ಥಿ 

ಯಂದು ವ್ಯಾಸರಾಯರು ತಮ್ಮೂ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ತ್ಯಜಿಸಿದರಂ. ಬಾಲಸನ್ಯಾಸಿಯಾದಾಗಿ 

ನಿಂದ, ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಂಸ್ಥಾನದಾಧಿಪತ್ಯ ನಡೆಸಿ, 

ತತ್ಮ್ಯಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿ, ವಾದಿನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿ, ವಿಜಯ ನಗರದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ 

ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಕನಿರ್ಧ ಅಮೋಘವಾದದ್ದು. ಅನೇಕ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮನ 
ಗಳನ್ನೂ ಈ ಅಸ್ಕವಿತೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ-ಸನ್ಯಾಸಿ ಸೂರೆಗಂಡರು. ' 

ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಯರಂ ೭೩೨ ಪ್ರಾಣದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಭಾರತದ ನಾನಾ 
ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಹರಿದಾಸ ಪರಿಚಕ್ಕೆ 

ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೀರ್ತನೆ, ವೃತ್ತನಾಮ, 

ಸುಳಾದಿ, ಉಗಂಭೋಗಗಳನೇಕ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಂನದಲ್ಲಿದ್ದ ವಂಧ್ಯಾ ತಚಾರ್ಯರ 

ದ್ವಾದಶಸ್ತೋತಶ್ಪ, ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೃತಿಗಳಂ, ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿಯೆ ಇವೆ. 
ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ವಂಭ್ವವಂತ ಪ್ರಸಾರ,4* ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮಂತ್ರ ಕ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ, 

ಕೃಷ್ಣಲೀಲೆ, ಧರ್ಮ ಬೋಧೆ, ಭಕ್ತನ ವನದ ತಳಮಳ, ಹೀಗೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ 

ಮಾಡಬಹ:ದಾಗಿದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೆಸಾರವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಅಪರೂಪ ಛಂದಸ್ಸಾದ 
“'ವೃತ್ತನಾಮ'' ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದೂ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 

ಸುಳಂಹಂ ನೀಡುವಂತಿದೆ. 

ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣಭಾವ, ಭಕ್ತಿ ಮಾಧುರ್ಯ, ನಿಂದಾಸ್ಟಾತಿ, 

ವೆಂಭ್ಯವಂತದ ಸಾತ್ವಿಕತೆ, ಪುರಾಣಪ್ಪಚ್ನೆ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಷ್ಟೂ ಇದ್ದೇ ಇರಂತ್ರೈದೆ.61 

*`ಅಂತರಂಗದಲಿ ಹರಿಯ ಕಾಣದವನೆ ಹುಟ್ಟು, ಕಂರಂಡನೊಲ' ಆ “ಪಟ್ಟಿದೆ ಭುವಿ 
ಯೊಳು ಬಹುದಿನ ಕಳೆದೆನೊ 1: ಪಟ್ಟಿ ಸಬೇಡವೆನ್ನ'',4 “ನಿನ್ನಿಂದ ನಿನ್ನ ಬಾಸರಂ 
ವಿಂಗಿಲೋ ಕೃಷ್ಣ, "“ನಂಬಿಕೆಟ್ಟ ವರಿಲ್ಲವೊ ರಂಗಯ್ಯನ'' ಮೊದಲಾದ ಆನೇಕ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಬರಂವ ವಿವಿಧ ಭಾವ '"ಪಂರಂಗ ಮೊಲ್ಲೆ ಮಲ್ಚಿಗೆ''ಆಯೆಂಬ ' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ: ಬರುವ ಕನ್ನಡ 
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ನುಡಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸಹಜ ವರ್ಣನೆ, ಕೃಷ್ಣಲೀಲೆಯ ವಿವಿಧ ಕೀರ್ತನೆಗಳು, ಗೋಪಿಕೆಯರ 

ವಿರಪ ಗೀತ ಭಾಗವತದ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಎಂಥವರನ್ನೂ ಕವಿಹೃದಯಿಗಳಾಗಿ 
ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರ ಸ್ರಸಿದ್ಧ ಉಗಾಭೋಗ : ನಿಂತಿದೆ : 

ಜಾರತವನು4 ಮಾಡಿದ ಪಾಷಗಳಿಗೆಲ್ಲ 

ಗೋಹೀಜನ ಚಾರನೆಂದರೆ ಸಾಲದೆ 

ಚೋರತ್ವವನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳಿಗೆಲ್ಲ 

ನವನೀತ ಚೋರನೆಂದರೆ ಸಾಲದೆ 

ಕ್ರೂರತ್ಸವನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳಿಗೆಲ್ಲ 

ಮಾವನ ಕೊಂದವನೆಂದರೆ ಸಾಲದೆ 

ಪ್ರತಿದಿವಸ ಮಾಡಿದೆ ಪಾಪಗಳಿಗೆಲ್ಲ 

ಪಶಿತ ಪಾವನವೆಂದರೆ ಸಾಲದೆ 

ಇರತಿಪ್ಪೆ ಮಹಿಮೆಯೊಳೊಂದನಾದರು ಒಮ್ಮೆ 

ಸಂತತ ನೆನೆವರ ಸಲಹುವ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣ ॥ 

ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರತಿಮಾ ವಿಧಾನ ನಿತ್ಯ ನೂತನವಾದದ್ದು “ಆಳೆ 

ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಆಪಾರಬಲ ಮಾಡಿ ಕೋಳು ಹೋಗದ ಮನ್ನ ಕೋಟೆ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು”, 
*`ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳೆಂಬ ಕಳ್ಳರೈವರ ಬಂಧಿಸಿ ತಮ್ಮ ವಿಷಯಕ್ಕೊಯ್ದೆನ್ನ ಕಂದಿಸಿ ಜ್ಞಾನ 
ವೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯ ಎಂದೆಂದಿನ ಧರ್ಮಧನವನೊ ಯ್ವಾರು'” ಎಂಬ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿವೆಂಗಳು, 

`'ನಮೋ ನಮೋ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಘೋಷ ಮರುಕುತಿ ಕನ್ನಿಕೆಯ ವಂದುವೆಯ ವಾದ್ಯ 

ಘೋಷ'' ಎಂಬ ಧ್ವನ್ಮಾಶ್ಮಕ ಪ್ರಶಿವೆಂ, ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರಂವ 
ಕಾವ್ಕಸತ್ವದೆಡೆ ಬೆರಳು ಮಾಡಿ ತೋರುತ್ತವೆ. ಹೊಳೆಯ ಪಾತ್ರವಿರುವಂತೆ ಅವರ 

ಕೃತಿಗಳಂ, ಕೆಲವಡೆ ಆಳ, ಕೆಲವೆಡೆ ಗಹನ, ಕೆಲವಡೆ ವಿಸ್ತಾರ, ಹೀಗೆ “ಕಾವ್ಯದ 

ಫಲ ಆನಂದ ಹಾಗೂ ಎಂದಾದರೆ ವ್ಯಾಸರಾಯನ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಈ ಎರಡನ್ನೂ ನೀಡು 

`ತ್ರೃದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬಹಂದಂ'' ಎಂಬ ಮಾತು ಗಮನಾರ್ಹ. 

ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ '“ಕನ್ನಡದ ಜಾಯಮಾನಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗುವ ವ್ಯಾಕರಣ ಹಿತ 

ವಾಗಿದೆ | ....ಲಕದಿಕೆ' ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ್ನ,,,, ಧನಾಸಕ್ಷನನ್ನ್ನ ಸೂಚಿಸುವ ಆ 

ರೀತಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. 

' ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಹರಿದಾಸಕೊಟ, ಪ್ಯಾಸಕೊಟಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಕರಂ, 

ವ್ಯಾಸಕೂಟದ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪೂರ್ಣ: ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ. ಅವರ ಸ್ಥಿರ ಕೊಡುಗೆ ಇರುವಂತೆಯೆ 
€ 

ಕ್ಷನಡದಲ್ಲಿ `ಹರಿದಾಸಕೂಟದ ಬೆಳವಿಗೆ. ಪೋಷಕ, 'ಪ್ರೇರಕೆ ಉತ್ತೇಜಕ ಆದ ಸೊಗ 
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ಸಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಂದರದಾಸರಂಥ ಹರಿದಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠರು, ಕನಕದಾಸ 
ರಂಥ ಉನ್ನತ ' ಆನುಭಾವಿಗಳನ್ನು ವಾದಿರಾ :ರಂಥ ಜ್ಞಾನಿದಾಸಪ್ರಿಯರನ್ನು, 

ವಿಜಯೀಂದ್ರರಂಥ ವಧ್ರ ೈನಿಷ್ಠರಸ್ನೂ ಪ್ರೇರಿಸಿ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಜೇತನವಾಗಿದ್ದಾ ರೆ, ವ್ಯಾಸ, 

ರಾಯರ ಪ್ರಭಾವವಿದ್ದರೂ ಕನಕದಾಸರು ಸ್ವತಂತ್ರರೆ ಎಂಬಂದಂ ಅವರೆ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಕಾಣಬರುವುದಾಜರೂ ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ. ""ದಾಸಕೊಟ''ಪದಳ ಪ್ರಾಣೇಶ 

ವಿಶಲರ (೧೯ನೆ) ಕೀರ್ತನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆ, ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು 
ಒಕ್ಕೂಡಿಸಿ, ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದು ವ್ಯಾಸರಾಯರು. (ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು 

ವೆಯಂದುವರೆಸಿದರಂ.) ವ್ಯಾಸಕೂಟದವರಂ ಎಷ್ಟು ಮಂಖ್ಯರೊ ದಾಸಕೂಟದವರೂ 

ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯರು. ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವರಂ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಂದಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಸರಾಯ-ರಃ ಥವರೆ 

ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ವಾದಿರಾಜರಂ, ರಾಘವೇಂದ್ರರಲ್ಲಿ ಇದಂ ವಯಂದುವರೆಯಿತು. ಪಂಢರಿ 

ಗೆಯ ವಿಠಲಭಕ್ತಿ. ವಿಠಲೋಪಾಸನೆ, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಸರಾಯರಿಂದ ತಂಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ 
ದೊರೆಯಿತು. ಎರಡೂ ಬಣದವರು ಪರಸ್ಪರ ಛೇಡಿಸುವುದೆ ಆಗಲಿ, ಅವಹೇಳನ ಮಾಡು 

ವುದೆ ಆಗಲಿ, ನಡೆಯಲು ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಅವಕಾಶವೀಯದೆ ಎರಡರ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು 
ಸಾಧಿಸಿದರು. ಹರಿದಾಸಕೂಟದ ದಾಸರು ಲೋಕನೀತಿಯನ್ನ್ಲೂ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿ 

ದಂತೆಯೆ, ದಾಸಕೂಟದ ಮೂಲಕ ಡಂಭಾಚಾರ, ಶುಷ್ಕ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಅಲ್ಲಗಳೆದರು. 

ನೀತಿ-ಧರ್ಮವನ್ನೆತ್ತಿ ಹಿಡಿದರಂ. ವೇದಾಗವಂಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರಸಾರಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ 

ಸರಳೆ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿದರು. ಪ್ರಾಕೃತ ಎಂದು ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ 
ಕನ್ನಡ ನುಡಿಗೆ 'ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹರಿದಾಸಕೂಟ ತೋರಿಸಿತು, ಅದನ್ನು 

ಗುರಂತಿಸಿ ಅಧಿಕೃತಮುದ್ರೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಸರಾಯಂರು ಹಾಕಿದರು'' ಎಂಬ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರ 

ಕಾರರ ಮಾತನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಂ ಹರಿದಾಸಕೂಟಕ್ಕೆ 
ಶ್ರೀಕಾರ. ಹಾಡಿದರೆ, ವ್ಯಾಸರಾಯರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಂಡ್ರೆಯೊಶ್ತಿದರು. 

ವಾದಿರಾಜರು (ಕ್ರಿ, ಪ. ೧೪೮೦-೧೬೦೦) 
ವಾದಿರಾಜರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಕುಂಭಾಸಿಯ ಬಳಿ ಇರುವೆ ಹೂವಿನಕೆರೆ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮಂ. 

ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇಡಿದ ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೂರು. ಕುಂಭಾಸಿ, ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ಎಂದಂ 

“ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದ ವಿನಾಯಕ ಕ್ಷೇತ್ರ. ವಾದಿರಾಜರು ತುಳಂ ಮಾತನಾಡುವ ಶಿವಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ 
ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ತಂದೆ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ, ನಾಮವೇದಿ, ತಾಯಿ ಗೌರಮ್ಮ, 

ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಸೋದರರಾದ ವಿಷ್ಣಾತೀರ್ಥರೆಂಬುವರಂ' ಉಡುಪಿಯ ಅಷ್ಟ 

ಮಠಗಳ ಪೈಕಿ ಸೋದೆ ವಂತದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವಯೂಲಪುರುಷರು; ವಾದಿರಾಜರ ಜನನ 

ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೋದೆ ವಂಶದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥರಿಂದ ಹದಿನೇಳನೆಯವರಾದ ವಾಗೀಶತೀರ್ಥರಂ 
ಹೀಶಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರಂ. ಆಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಂ೦ಯನ್ನಾರಿಸುವ ಹವಣಿಕೆ ಅವರೆದು. 

ಹೂವಿನಕೆರೆಯ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ 'ದಂಪಶಿಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ವಾಗೀಶರು, ಅವರ 
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ಮೊದಲ "ಮಗನನ್ನು ತಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಂಡಿದರಂ, ದಂಪಶಿಗಳಂ ಬಡವ 

ರಾದರೂ ಆಗ್ಗೆ ಅವರಿಗನ್ನಿಸಿದ್ದು ಹುಟ್ಟುವ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನೂ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿಸಿದರೆ 
ಮುಂದೆ ತವಂಗೆ ಯಾರು ದಿಕ್ಕು? . ಎಂಬುದಂ. ಸ್ಕಾವೀಗಳಿಗಿದಂ ಆರ್ಥ ಆಗದಿರಲಿಲ್ಲ. 
ಅವರಂ ಒಂದೇ ಮಾತು ನುಡಿದದ್ದೂ : “ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ : ಹುಟ್ಟಿದರೆ ನಿನ್ನ ವಂಗ 

ಅವನು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೊ ?'' ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಏನೊ ಬದಲಾಡಲಿಲ್ಲ. ವಾದಿರಾಜರಂ 

ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ. ದ್ವಾದಶಿಯ ಪಾರಣೆ ಊಟಕ್ಕೆಂದಂ ಗಂಡ ಕುಳಿತ ನಂತರ 
ಮನೆಯ ಹೊರಗಣ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗೆ ದನ ನುಗ್ಗಿದಾಗ ಅದನ್ನೋಡಿಸಲಂ ಬಂದ ತಂಂಬು 

` ಬಸಿರಿ ಗೌರಮ್ಯನಿಗೆ ಗದ್ದೆ ದಾಟಿದ ನಂತರದ ಗಿಡಗಾಡಿನ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಸೆವವಾಯಿಂತಂ, 

ವಾಗೀಶರ ಕೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಕೇತ ಅಡಗಿತ್ತೇನೋ ಎಂಬಂತೆ. ಈಗ ರಾವಣಚಾರ್ಯ 

ದಂಪತಿಗಳು ಆಡಿದ ನುಡಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಬೇಕಾಯ್ತು, ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ವಾಗೀಶತೀರ್ಥರಂ 

ಬಂದಂ ವಂಗುವನ್ನು ನೋಡಿ, "ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಈಗೇನೆನ್ನುವಿ ? ಇವನು ದೇವರ 
ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಇವನಿಗೆ ಭೂವರಾಹನೆಂದೆ ಹೆಸರಿಡು'' ಎಂದು ಆಣತಿಯಿತ್ತರಂ. ವಾದಿ 
ರಾಜರು ಜನಿಸಿದ ಕಾಲ ಶಾ. 'ಶ. ೧೪೦೨ರ ಶಾರ್ವರಿ ಸಂವತ್ಸರವೆಂದಂ ಸೋದೆ ವಂಠದ 

ಪ್ರಕಾರ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ,*. ಅಂದರೆ ಕ್ರಿ, ಪ. ೧೪೮೦, 

ಬಾಲಕ ಬೆಳೆದಂತೆ ಉಪನಯನ 'ಎಲ್ಲ' ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು. ಭೂವ 
ರಾಹ, ಸಾಮವೇದ, ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಪರಿಣಶಿ ಪಡೆದ. ವಿದ್ಯೆ, ವಾಕ್ಚಟುತ್ವಕ್ಕಾಗಿ 

ವಾಗೀಶತೀರ್ಥರಿಂದ ಹಯಗ್ರೀವ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಪಡೆದಂ, ಕಠಿಣ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ 
ಸಿದ್ಧಿ ಡೆದ, ವಾಗೀಶತಿರ್ಥರಂ, ..:ಭೂವರಾಹನನ್ನು ಮಠದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ 

ಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದ -ವಿದ್ಯಾನಿಧಿತೀರ್ಥರೆಂಬಂವವರ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ 

ವ್ಯಾ ಸಂಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ವ್ಯಾಸಂಗ, ಅನಂತರ ವಿದ್ಯಾ 

ನಿಧಿತೀರ್ಥರು ಪೃಂದಾವನಸ್ಥರಾಗಲಂ, ಪಂಠಳಿ ವಾಗೀಶರ ಬಳಿಗೇ ಬಂದಂ; ಅವರಿಂದ 
ಸನ್ಮಾಸದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದ,. ಆಗಲೆ ಗಂರಂಗಳಂ, ಭೂವರಾಹನಿಗೆ, ' 'ವಾದಿರಾಜ'ನೆಂಬ 

ಆಶ್ರವಂನಾಮಂವಿತ್ತುದಂ. ವಾದಿರಾಜರು ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಾದಿಗಳ ರಾಜನೆ ಆದರಂ. 

ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ, ವಾಗೀಶರಂ ಬೃಂದಾವನಸ್ಮರಾದ ನಂತರ, ವಾದಿರಾಜರು ಹೆಚ್ಚಿನ 

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಅಭಿಲಾಷೆಯಿಂದ ವಿಜಯನಗರದ ವ್ಯಾಸರಾಯರಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು, ವ್ಯಾಸ 

“ರಾಯರು ಆಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. “ಅವರ ಉಪದೇಶ ಕ್ರಮವು, ಪ್ರತಿವಾದಿ 
ಗಳೊಡನೆ ಖಂಡಿಸಂವ ವಾದಕ್ಟೆಮೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಾದಿರಾಜರು ಚೆನ್ನಗಿ, ಗ್ರಹಿಸಿದಂದೆ 

ಅಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯ ತ್ತ ಭೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೌ ನಿಢಿಮೆಯನ್ನೂ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದರ. ವಾದಿರಾಜರ 

ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಮ, ವಾಗ್ಮಿತೆ ಕಂಡ ವಿಜಯನಗರದ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ. "ಪ್ರಸಂಗಾಭರಣ 

ತೀರ್ಥ"' ರೆಂದಂ ಕರೆದ. ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯರಾದ ವಿಜಯೀಂದ್ರರದೂ 
ಅಂಥದೆ: ' ಪಾಂಡಿತ್ಮ,..' ವ್ಯಾಸರಾಯರ, ಬಳಿ ವಿದ್ಯಾವ್ಮಾಸಂಗ ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡಂ, 

'ಆವರಿಂದ “ವ್ಯಾಸಮುಷ್ಟಿಕೆ'' ಗಳನ್ನೂ ಪಾರಿತೋಷಕ ಆಗಿ ಪಡೆದ. ವಾದಿರಾಜರಂ 
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ಮರಳಿ ಬಂದದ್ದು ಉಡಂಪಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಂಠವೊಂದನ್ನೂ ಸ್ಟಾ ಪಿಸಿದುದಲ್ಲದೆ, 

ಸೋದೆಯ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ವಾದಿರಾಜರದು ೧೨೦ ವರ್ಷಗಳ 

ನಿಡಿದಾದ ಬದುಕೆ : ಅವರು ಸಶರೀರರಾಗಿಯೆ ವೃಂದಾವನಸ್ಥರಾದದ್ದೂ ೧೬೦೦ರಲ್ಲಿ 

ಶಾರ್ವರಿ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಸೋದೆ ವಂಠದ ದಾಖಲೆ ಶಿಳಿಸಂತ್ರದೆ, 
ವಾದಿರಾಜರಂ ನೆಲಸಿದ ಸೋದೆಯ ಅರಸಪ್ಪನಾಯಕ ಗಂರಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ 

ಗೌರವವಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೂದಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ಕೊಡಂಗೆ ನೀಡಿರುವ ದಾಖಲೆ ಇವೆ. ವಾದಿ 

ರಾಜರು ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ವರು ಸಲ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಸೋದೆ, ಬೀಳಗಿ, 
ಕೆಳದಿ ಕೊಡಗು . ಅಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಂತೂ ಅನೇಕ ಸಲ 
ಸಂಚಾರಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಪ್ರಚಲಿತ 
ಆಗಿತ್ತು, ವಿದ್ಯಾವಂತರೂ ಜೈನ-ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮಾವಲಂಬಿಗಳೆ ಹೆಚ್ಚು, ಅದ್ವೈತ 

ಸೆಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥರಂತೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದರಂ. ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವೈಷ್ಣವ 

ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ವಾದಿರಾಜರೇ ಸವಂರ್ಥಗಂರಂ, ತತ್ವಬೋಧಕರಾದರಂ. 
ಇದಿಷ್ಟು ವಾದಿರಾಜರ ಇಹದ ಜೀವನ. ಆದರೆ ಅವರು ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ 

ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯವರೆಂದಂ ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿರಂವುದಂ, ಅವರಿಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾ 
ಪ್ರೌಢಿವಂ, ಕವಿಹೃದಯ ಕೆನಿತಾಶಕ್ತಿ, ಹರಿದಾಸಕೊಟವನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ 
ಹರಿಭಕ್ತಿ. ವಾದಿ-ಪ್ರತಿವಾದಿ ವಂಂಡನೆ-ಖಂಡನ, ಸವರಾಜ ಸುಧಾರಣಾ ಮನೋಧರ್ವಾ 

ಬಿಂದ, ಅವರಂ ಪ್ರಗಲ್ಫ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ೮೦.85 ಜನಸಂಘಟಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾದಿತ 
ಕವಿ(ಸಂಸ್ಕೃತ-ಕನ್ನಡಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ), ವಂಧ್ಮನಿಷ್ಠರಂ, ಕೆಲವಾರು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ 

ಸಾಧನೆಯ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ ನೀಡಬಹಂದೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ : 

ಸಂಸ್ಕೃತ-ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೌಢಿವೆಂ ಇವರ ಕೃತಿಗಳ ಅವಲೋಕನದಿಂದಲೆ ಕಂಡಂ 

ಬರಂತ್ತದೆ. ಸುಮಾರಂ ೧೦೫ ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿರಂವರೆನ್ನಲಾಗಿವೆ.ಜ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 
ಹೆಸರಿಸುವಂಥವು : ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳು : ಯಂಕ್ತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ, ರಂಕ್ಮಿಣೀಶ ವಿಜಯ 

(ಕಾವ್ಯ) ವೃತ್ತಸಂಗ್ರಹ, .ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ-ಟೇಕೆಗಳು, ನ್ಯಾಯ, ಸುಧಾಕ್ಕೆ ಬರೆದಿರಂವ 

ಗಂರ್ವರ್ಥ ಟೀಕೆ. ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ಗುರ್ವರ್ಥದೀಷಿಕಾ : ಈಶಾವಾಸ್ಯಕೇನ ತೈತದ್ರೀಯ 

ಉಪನಿಷತ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೆದ “ಲಕ್ಷಾಭರಣ'' 

ಟೇಕೆ5, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯಂತೂ ವಾದಿರಾಜರು ಕವಿಯಾಗಿ, ಕೀರ್ತನಕಾರರಾಗಿ, ವಂಹಾ 

ಕಾವ್ಯ ರಚಿಸಬಲ್ಲ ಮಹಾಕವಿಯಾಗಿಯೂ ವೊರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳು, 
ಅವರ ಆಡಂನಂಡಿಯಾದ ತಂಳಂವಿನಲ್ಲೂ ಇವೆ. ವಾದಿರಾಜರ ಕನ್ನಡ ಕೃತಿಗಳನ್ನು 
ಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ, ಸ್ಟೋತ್ತಗಳೆಂದಂ ಮೂರು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಯಬಹುದಂ. 
ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳೆ ಹದಿನೇಳಂ. ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ-ವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿರಂವಂಥವು. 

ದ್ವೈತಮಂತದ ತತ್ವ ಪ್ರಮೋಯಂಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಗ್ರಂಥೆಗಳಂ,  "ತತ್ವಮಸಿ'' 

ಮಂಂತಾದುವುಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೀಗೆ: ವಾದಿರಾಜರ ವಿದ್ವತ್ತು . ಹಲವಾರಂ ಶಾಖೆ 
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ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿದೆ. ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಅವರಂ ರಚಿಸಿರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಹಾಭಾರತ 

ಪಾಠ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ (ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ) ಕೂಡ ತಂಂಬ ಸಹಾಯಕ ಆಗಿದೆ ; ಇವಲ್ಲದೆ ವಂಧ್ಮಾ 

ಚಾರ್ಯರಂ ಬರೆದಿರುವ "ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯ'' ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ “ಭಾವ 

ಪ್ರಕಾಶಿಕಾ" ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, 

ವಾದಿರಾಜರ ಕಾವ್ಯಸಂಪತ್ತಿ ''ರುಕ್ಕಿಣೀಶ ವಿಜಯ'ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹಂದಾಗಿದೆ, 

ಹದಿನೆಂಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟಂ ಸರ್ಗದ ಈ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಚಿಸಿದರೆಂದಂ 
ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಸದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಘ ಕವಿಯ "ಶಿಶುಪಾಲವಧ'ವೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ 

ಕಾವ್ಯವೆಂದು ನಿರ್ಣಯ ಆಗುವಾಗ ವಾದಿರಾಜರು ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿ 
ವಿದ್ವನ್ಮಾನ್ಯರಂದರೆಂದಂ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಇದಲ್ಲದೆ ತಾವು ಸಂಚಾರ 
ಮಾಡಿದ ಶೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ, ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಭಾರತದ 
ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವರ್ಣನೆಯೂ ಇರುವ ಕೃತಿಯೊಂದನ್ನು ವಾದಿರಾಜರು ರಚಿಸಿ 
ರಚಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ''ಶೀರ್ಥಪ್ರಬಂಧಿ''ವೆಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯಾದರೊ ವಾದಿರಾಜರ "ವೈಕುಂಠ ವರ್ಣನೆ'', “'ಲಕ್ಷ್ಮೀಶೋಭಾನೆ” 
ಕೀಚಕನ ವಧೆ ಕುರಿತ "'ಭೀಮಸೇನ ಕಾಮಿನಿಯಾದನು'' ಎಂಬ ಕೃತಿ, ಕೀರ್ತನೆ, 

ಸುಳಾದಿ, ಉಗಾಭೋಗ, ತುಳಂಭಾಷೆಯ ದೆ:ವರನಾವಂಗಳು, ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ 

ದ್ಯೋತಕೆಗಳಾಗಿವೆ, ಮದಿರಾಜರ ಹುಡುಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮಾಧ್ವರು ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ 
ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಪದ್ಧತಿಯಿತ್ತು. ಅವರ ಕವಿತೆಯ ಧಾಟಿ ಜಾನಪದ ಸೊಗಡು, ಕವಿತಾ 

ಸೌಂದರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆ : 

ಡಂಭಾಚಾರಕ್ಕೆ : 

ಧರ್ಮಕರ್ಮಂಗಳನು ಡಂಭದಿಂದಲಿ 

ಹೆಮ್ಮೆಗಾಗಿಯೆ - ಮಾಡಿ, ಬಳಲುವೆ 

ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಕ ನಾನು ನಿಂದಿಪೆ 

ಬೊಮ್ಮರಕ್ಕಸನಪ್ಪೆ ತುದಿಯಲಿ 

ಚಿನ್ಮಯ ಶ್ರೀ ಹಯವದನನ . 

ಒಮ್ಮೆಯಾದರು ನೆನೆಯದೆ (ಸಂಳಾದಿ) 

ಸವಿತಾ ಜಾಣ್ಮೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿದರ್ಥಕ್ಕೆ : 

ಕುಂಜರ ವಂದ್ಕನೆ ಬಾರೊ 'ಮಂಜುಳ `ಭಾಷನೆ' ಬಾರೊ 
ಅಂಜುವ ದಾಸರಿಗೆ ವಜ್ಪಪಂಜರಹರಿ 'ಬಾರೊ 

ಸಂಜೆಯ ತೋರಿಸಿ ಧನಂಜಯನ ಕಾಯ್ದವನೆ ಬಾರೊ ಡಿ .` 
ರಂಜನ ಹಯದನನ ರಂಜಿತ ತೋರಿ ಬಾರಯ್ಮ8 ̀  ̀' ` 
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ದಿಮ್ಮಿ ಸಾಲೆ ರಂಗದಿಮ್ಮಿಸಾಲೆ : ದಿಮ್ಮಿ ಸಾಲನ್ನಿರೊ ಗೋಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನೆರೆದು ॥ಪ॥ 

ಗೋಪಾಂಗನೇರ (ಮೇಲೆ) ಒಪ್ಪಿ ಭಸ್ಮ ಸೂಸುತ ಅ ಪಃ 

ಶಂಖನಾದ ಕೊಳಲು ಭೇರಿ ಪೊಂಕಿದಿ ಪಂಚಮಹಾವಾದ್ಮದಿ 

ಅಂಕವತ್ಸಲನೆ ನಿರಾತಂಕದಿಂದ (ಹಿಡಿವು ಬನ್ನಿ... 1s 

ಎರಳೆಗಣ್ಣಿನ ಬಾಲೇರು ಹರುಷದಿಂದ ಬಂದು ನಿಂತು 

ವರದ ಕೇಶವನೆ ಮೇಲೆ ಪರಿದು ಸೂಸಿ ಭಸ್ಮವ॥ 

ಈಶ್ವರನ ಸ್ತುತಿ : 

ಧವಳೆ ಗಂಗೆಯ ಗಂಗಾಧರ ಮಹಲಿಂಗ ಮಾ-- 

, ಧವನ ತೋರಿಸೈಯ ಗುರುಕುಲೋತ್ತುಂಗೆ 

ಚೆನ್ನೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀ ಹಯವದನನ್ನ 
ಅನುದಿನ ನೆನೆವಂತೆ ಮಾಡೊ ನೀನೆನ್ನ 

ಅನ್ಯರನರಿಯೆಸೊ ಗುರುವೆಂಬ ನಿನ್ನ 

ಇನ್ನಾದರು ಹರಿಯೆ ಶೋರೊ . ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಳೆ ೧ 

ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಬೇಲೂರಿನ ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠದಾಸರನ್ನು ಹೊಗಳಂವ ಕೀರ್ತನ, '"ಸುದ್ಧಿ 
ಸುವಿ ಸಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರವಂಣಗೆ ಸುವ್ವಿ -—ಎಂಬ ತ್ರಿಪದಿಗಳು, ಸ್ವಪ್ನಪದ, (ಹಟ್ಟ ದ್ದ 

ಶ್ರೀರುಗನಾಥಸ್ಥಾರಿ ಕುದುರೆಯೇರಿ ಬರುವ ವೈಹಾಳಿಯ ವರ್ಣನೆಯ ವಿವರ, ದೇವರ 
ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಜನ ತಂದೊಪ್ಪಿ ಸುತ್ತಿದ್ದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ ಟೈಯನ್ನೂ ವಾದಿರಾಜರ ಕಣ್ಣೂ 

ಗವನಿಸದೆ" ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕವಿಕಣ್ಣು, ಹಾಗೂ ರಸೆಹೈದೆಯಿಯೆ ಕಣ್ಣು : 

ಹಚ್ಚನೆ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಹಾಲು ಕೆನೆಗಳು 

ಮುಟ್ಟೆತಂದ ಕೆನೆಮೊಸರು ಮೀಸಲು ಬೆಣ್ಣೆಯು 

ಅಚ್ಚತುಪ್ಪದಿ ಪಕ್ಚವಾದ ಅತಿರಸ ಹುಗ್ಗಿಗಳು 
ಮೆಚ್ಚಿ ಉಂಡು-ಪಾನೆಕ ನೀರುಮಚ್ಛಿಗೆಗಳು ॥ 

ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ : 

ಈಶ್ವರನ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮೋಹಿನೀ ರೊಪನ್ನೂ ಕಂಡು ವಂರಂಳಾಗಂವ : ಪ್ರಸಂಗ ಚಿತ 
ಸುತ ಒಂದು ಕೇರ್ತನೈೆ ' ಅವರ ನಿರೊಪಣಾ ನೈಪುಣ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ : 
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ತೆಂಗಿನ ತಿಳಿಗೊಳ ನಿಂಬೆ ಕಿತ್ತಲೆ ಬಾಳೆ 

ಹೊಂಬಾಳೆ ಆಡಿಕೆ ಬನಗಳು 

ಹೊಂಬಾಳೆ ಅಡಿಕೆ ಬನೆದೊಳಗಾಡುವ 

ರಂಭೆಯ ಕಂಡು ಹರವಂರುಳಾದ 

ಅಪ್ಮಾಲೆ ಆಡೋಳು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋಳು. 

ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನು ನಗುವೋಳು 

ಬೊಮ್ಮನ ಮಗನ ಮರುಳು ಮಾಡಿನಡೆದಳು 

ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಾದಿರಾಜರ ಕವಿಹೃದಯ, ಜಾನಪದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಸಹಜ ವರ್ಣನೆ ಎಲ್ಲ ವಂಡುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ವಾದಿರಾಜರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, 

ಅವರ ಲೋಕಾನಂಭವ ಕುರಿತ ನಂಡಿವಂತ್ತುಗಳಂ. ಇನ್ನೂ ವಂಧ್ಯತತ್ವ, ತಾತ್ವಿಕ 

ವಔೌಲ್ಯವನ್ನಂತೂ ಅವರ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ, 

ಹರಿನಿರ್ಮಾಲ್ಯವ ಶಿರದಿ ಧರಿಸುತಿರು 
ಹರಿನೃವೇದ್ಯವನೆ ಭುಂಜಿಸುತಿರು 
ಇರುಳುಹಗಲು ಹರಿಸ್ಮರಣೆಯ ಬಿಡದಿರಂದುರುಳರ ಕೂಡದಿರೊ 
ಹರಿಪದ ತೀರ್ಥದ ನೇಮವ ಬಿಡದಿರು 

ಹರಿಪರದೇವತೆ ಎಂದರುಪುತಲಿರು 

ಗುರುಮುಖದಿಂದ ಸಚ್ಛಾಸ್ವ್ಯ ಪುರಾಣವ ನಿರುತದಿ ಕೇಳು ॥ 

ಇದಂ ಅವರ ಹರಿಮತ ಪಾರಮ್ಮಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಯಷ್ಟೆ ವಾದಿರಾಜರ ವಾಗ್ದಿ 
ಲಾಸಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಸಾಟಿ, ಹನಂಮಂತಔ ಶಂಧಿದಾಟಿ ಲಂಕಾದಹನ ಗೈದ ಸುಂದರಕಾಂಡ 

ನಿರೂಪಣೆ, ವಾದಿರಾಜರ ಕಥನ ಕವನ ಕುಶಲತೆಯನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ, ಲೌಕಿಕದ 

ಬಹಂವಣಖ್ಯವಾದ ಹಣದ ಗುಣವನ್ನೂ ಇವರು ವಿಚಾರಿಸಂತ್ಹಾರೆ ; 

ಹಣವೇ ನಿನ್ನಯ ಗುಣವೆನಿತು ಬಣ್ಣಿಪೆನೆಯ್ಯ ॥ ಪ ॥ 

ಹಣವಿಲ್ಲದವನೊಬ್ಬ ಹೆಣಕಿಂತ ಕಡೆಯಯ್ಯ ' ॥ಅ, ಪ॥ 

ಹಣನನ್ನೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆಸಂತ್ತದೆ,  ಕುಲೇಷ್ಜರನ್ನು 

ತೋರಿಸಬಲ್ಲಂದಂ, "“ಸುರವರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠನರನೆನಿಸಂವಿ, ಅರಿಯದ ಶುಂಶನ ಅರಿತವನೆನಿ 

ಸುವಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಸುಪ್ಪಸಿದ್ಧ, ನಂಡಿ *"ಸರ್ವೇ ' ಗುಣಾಃ ಕಾಂಚನ 
ಮಾಶ್ರಯನ್ತೀ' ನೆನವಾಗಂತ್ರದೆ ಸಹನೆ, ತಾಳ್ಮೆ! ರಂ ಬೆಟಿ 0 ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿ 
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ಬಲ್ಲರೆನ್ನಲು, ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೀರ್ತನೆ ""ತಾಳಂವಿಕೆಗಿಂತ ತಪವು ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಬಲ್ಲವರಿಗೆ 
ಹೇಳುವೆನು ಸೊಲ್ಲ" ಸಾಕ್ಷಿ. ಸಂಯೆವಂದ ತಪಸ್ಯೆ, ದುಡುಕಿನಿಂದ ಕೇಡು, ''ನಗ:ವವರ 

ಮುಂದೆ ಮಂಕ್ಕರಿಸ: ಸದೆ ತಾಳು”, ಎನ್ನುತ್ತ “ಕ್ಕೊ ಹಾಲಿಗೆ ನೀರ ನಿಕ್ಕುವಂದದಿ 

ತಾಳಂ”” ಎಂಬ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪರಿಯೆನ್ನೂ ಹೇಳಿ ತಿಳಿವನ್ನಿ ಮೊಗೆ ಮೊಗೆದು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. 
ಅವರ ಲೋಕಾನುಭವಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸೊಕ್ತಿಗಳಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಉದಹರಿಸಬಹುದು 
“ಉಂಡು ಸುಖಿ ಅಲ್ಲ, ಉಟ್ಟುತೊಟ್ಟು ಪರಿಣುವು ಇಲ್ಲ", “ದುಂಡುನಾಯಿಯಂತೆ 

ವಂನೆ ಮನೆಗಳ ತಿರುಗಿ ಕೆಟ್ಟ, *'ತಾಯಿ ಮಾರಿ ಶೊತ್ತ ಕೊಂಬ ಪಾವಂರ'', “ಡಿಳ್ಳಿ 

ರಾಯನ ಕಂಡು ಪುಲ್ಲಿಗೆಯ ಬೇಡುವರೆ?', “ಈ ಗಾಳಿದೀಪ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ”, “ಮಾರಿ 
ಹಬ್ಬಿದ ಕಂರಿಯಂ ತೋರಣವ ಮೆಲುವಂತೆ'' ಇವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವಂಶ್ರೆ ವೆಂಲಂಕಂ 
ಹಾಕೆಂವಂಥಂವು, ಕಣ್ಣೆದಂರಲ್ಲಿ ನಡೆವಂಥವು, ಅನುಭವ ಆಗುವಂಥವೂ ಕೂಡ. ವಾದಿ 

ರಾಜರೆ "ಗಂಡಕ್ರಿಯೆ” ಅಂಥದೆ ಒಂದು ಸಂಗೀತಪ್ಪಧಾಸ ಹಾಗೂ ಅನ್ಯವಂತೆ 

ಖಂಡನ-ಸ್ವಮತ ಮಂಡನ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಕೃತಿ, ಹರಿಸವೊಸತ್ತಮಸಾರ, ಸ್ವಪ್ನಪದ 

ಕೂಡ ಇದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ' ಅದ್ವೈತ ಮತ ಖಂಡನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ, ಭಕ್ತಿ 

ಯುತೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಕಂರಿತ ಸ್ತುತಿ ಎಂಥವರ ವಂನ 
ವನ್ನೂ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಂವ ಭಾವಗೀತೆಯಾಗಿದೆ.89 

ವಾದಿರಾಜರ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರೆಂ ಅಂದಂ-ಐದಂ ಶತಮಾನಗಳ 

ಹಿಂದೆ-ನಡೆಸಿದ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾರ್ಯ ಮರೆತರೆ ನಾವು ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲ 

ನದ ಗತಿ ಸೂಚಿಸುವುದನ್ನೊ ಮರೆತಂತಾದೀತು. ಅನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಟ-ಕೋಟೆ:ಶ್ವರ 

ಗಳ ಸ್ಮಾರ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವಿವಾದ ಪರಿಹರಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ವಂದ್ಯ ಸ 

ಮತಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡುದು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೊನಗಾರರನ್ನು (ಸ್ವರ್ಣ 

ಕಾರರು-ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರಂ) ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯ, 

ಅಲ್ಲಿನ ಗೌಡಸಾರಸ್ವತರನ್ನು ಮಾಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದುದು ತುಳು. ಭಾಷೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪ ಶೇ ಳು ವರ್ಗದವರೆನ್ನಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗಾಗಿ "ಅನೇಕ ದೇವರನಾಪಂ ರಿಸಿ 

ಅವರನ್ನು ಅನಂಗ್ರಹಿಸಿದುದಂ ಇವುಗಳಂ ವಾದಿರಾಜರ ಕೆಲವು ಸುಧಾರಣೆಗಳಂ, ಇದಲ್ಲದೆ 

ಉಡುಪಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ! ಎರಡು ವರ್ಷ 

ಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಉಳಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕೈವರಂ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ 

ಶಿಷ್ಯಾ ರ್ಜನೆ, ಮಾಡಲವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು ಒಂದು ಮಾರ್ಪಾ ಡು, ಉಡುಪಿಯ 

ಅನಂತೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಗಳ ಆಡಳಿತವರ್ಗದವರಲ್ಲಿದ್ದ 
ಬಹೆಂಕಾಲದ ವಿವಾದ ಶಾಂತಿಯಂತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದು, ಸೋದೆ ಪೂಜಕಕ್ಷೇತ್ಸ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರತಿಮೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪನೆ, ಸೋದೆಯಲ್ಲಿ ಸ ನಂದರವಾದ ರಥಾ 

ಕಾರದ ಶಿಲ್ಪವುಳ್ಳ* ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಧವಳಗಂಗಾ: ಸರಸ್ಸಿನ 
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ನಿರ್ಮಾಣ, ಹೀಗೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳನೇಕ, ಅಲ್ಲಿ ಧುರ್ಮಿಕೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ವನೋ 

ಧರ್ಮವೆ ಅಲ್ಲದೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಸುಧಾರಣಾ ಮನೋಧರ್ಮವೂ ಕಾಣಂತ್ತದೆ. 
ವಾದಿರಾಜರಿಗೆ ಹಯಗ್ರೀವರೊಲಿದಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 

ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತ ಆಗಿರುವುದು, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಹಯವಂಖರೂಪಿ ದೇವರಂ 

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅವರಂ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ''ಹಯಂಗ್ರೀವ'" (ಕಡಲೆ ಹೂರಣ, ಪ್ರಸಾದ 

ವನ್ನು ಮೆಲ್ಲಂತ್ತಿದ್ಧೂದು ; ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಗ ಉಳಿಸುತ್ತಿದ್ದುದಂ ; ಆ ಶೇಷವನ್ನು ಅವರು 

ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದು ದು ಪದ್ಧತಿ. ಒಮ್ಮೆ ಅಡಿಗೆಯವನು ಕಡಲೆ ಹೊರಣದಲ್ಲಿ 

ವಿಷ ಬೆರಸಲು, ಆಂದು ಹಯಗ್ರೀವನು ವಾದಿರಾಜಗೇನನ್ನೂ ಉಳಿಸದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ 

ಭುಂಜಿಸಿದನ ಆಗ ಗುರುಗಳು ಬಾರಣಬನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ನಿಜಾಂಶ ತಿಳಿಯಿತು 

ಹಾಗೂ ಹಯಂಗ್ಲೀವದೇವರ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕಾಣುವ ಕಪ್ಪು ಫ ಕಲೆ, ವಿಷಪ್ಪಯೋಗ 

ಆದದ್ದರ ಗಂರುತೆಂದಂ ಸಾರುವ ಕಥೆಯಿದೆ. ವಾದಿರಾಜರು ಆಗ ಉದ್ಯಾವರದ (ಆಗ್ಗೆ 

ಉದಯಪುರ) ಬಳಿ *ಗುಳ್ಳ''ದ. (ಬದನೆಕಾಯಿಯ ಒಂದು ಜಾತಿ) ಕಾಯಿಗಳ ಶಾಖ 

ವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಇತ್ತು, ಅನಂತರೆ ಇಡೀ :ಶರೀರವಾವರಿಸಿದ್ದ ನಂಜಂ ಕಡಿವೆಂ 

ಯಾಯಿಶೆಂದೂ ಹೇಳಂತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಪವಾಡ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ವಾದಿರಾಜರಿಗೆ 

ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಭಿಮಾನ, ಗೌರವ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗುತ್ತದೆ. 

ವಾದಿರಾಜರು ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿಗಳೆಂದು ಮೊದಲೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ 

ಸಮಕಾಲೀನರಾಗಲಿ, ಹಿರಿಯಂರಾಗಲಿ, ಅನೀಕ ' ನಿದ್ಧಾಂಸರೊಡನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚರ್ಚೆ 
ನಡೆಸಿದ್ದಿಂಟು. ವ್ಯಾಸರಾಜರ ನ್ಯಾಯಾವ್ಯತಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದ (ಕಂಟಕೋದ್ಭಾ ರಕ) 

ಪಾಂಡಂರಂಗಿ ಆನಂದಭಟ್ಟನೆಂಬಾತ ಇವರ ಸಮಕಾಲೀನ. ಒಮ್ಮೆ ಗುರುಗಳು 

ಪರ್ಯಾಯದ ವಂಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ವೇಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದ್ವೈತ ವಿದ್ವಾಂಸ 

ರೊಟ್ಟರಂ ವಾದಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು, ವಾದಿರಾಜರು ಆನಂದಭಟ್ಟರನ್ನೂ ತನ್ನ ಪರವಾ। 
ಕಳಿಸಿದರೆಂದೂ ಭಟ್ಟರು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ 
ಮಾಡುವ ಅಪೂರ್ವ ಅನಕಾಶವಿತ್ತುದೆ ಅಲ್ಲದೆ, ಹಯಗ್ರೀವ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು 

ಕೊಟ್ಟರೆಂದು. "ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜ ಗುರುವರ ಚರಿತೆ'ದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಅನಂದ 
ಭಟ್ಟರು ಅನಂತರ ತವಂಗೆ ಆದ ಗಂಡು ಮಂಗಂವಿಗೆ ಗುರುಗಳ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ '"ಗಂರುರಾಜ'' 

ನೆಂದಂ ಹೆಸರಿಟ್ಟರಂತೆ, ' 

ವಾದಿರಾಜರು ರಚಿಸಿರಂವ ಕನ್ನಡ ಕೃತಿಗಳೆ ಒಂದಂ ಸಂಶೋಧನ ನಿಬಂಧದ 

ಸಾಮೆಗ್ವಿಗೆ ಆಕರವಾಗಬಲ್ಲುವೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಅವರ ದೇವರನಾಮಗಳು, 

ಸಂಳಾದಿ-ಇತ್ಯಾದಿ ರಚನೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವರ ವಾಗ್ದ್ಯೈಖರಿ, ಉಚೆ, 
ರೂಪಕ, ಕನ್ನಡಚ್ಸಾನ, ' ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತೆ ಬರೆಯಂಬಲ್ಲಂತೆಯೆ 

ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿಯೂ “ರುಕ್ಮಿಣೀಶ ವಿಜಯ'' ದಂಥ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ರಚಿಸಬಲ್ಲ ಸಾವಂರ್ಥ್ಯ; 
'ಲಕ್ಷೀಶೋಭಾನೆ' ಯಂಥ ಮಂಗಳಕರ ಗೀತಗಳ, ಸಮಾಜ ಸಂಧಾರಣಾ, ವಂನೋ 
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ಢರ್ನು, ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಅಪಾರ ಕರುಣೆ? ತಾಳ್ಮೆ, ದೈವಭಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದ 

ನ್ನೊಂದಂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಂತಿವೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಮೂರ್ತಿಭವಿಸಿ, ವಾಗ್ಮಿತೆಯ ವಿಶೇಷ 

ಪಡೆದವರಂ 'ವಾದಿರಾಜ'ರೆನ್ನ ಬಹಂದಂ, ಅವರದ್ದೆ ಅದ ಒಂದಂ ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ 

ಈ ನಿಹಂಗಮ ನೋಟಕ್ಕೆ ಮಂಕ್ತೀಯ ಹಾಡಬಹಂದೆನ್ನಿಸಂತ್ರದೆ : 

ಕುದುರೆ ಬಂದಿದೆ ಚಿಲುವ 

ಕುದುದೆ ಬಂದಿದೆ ಪ 

ಕುದುರೆ ಬಂದಿವೆ ವಾದಿರಾಜಗೆ 

ಮುದದಿದಿಜ್ಞಾನ ಭಕುತಿ ಕೊಡುವ ॥ ಅ.ಪ, | 
ಹಿಂಗಾಲಿಂ ರಕ್ಕಸರ ಒದೆವ ಕುದುರೆ 

ಮುಂಗಾಲು ಕೆದರಿ ಬಾಲವ ಬೀಸಿ 
ತಗ್ಗಿಸಿ ತಲೆಯ ಅಡಿಗೆಡಿಗೆ 

ಜಿಗಿದುಹಾರಿ ಹುಂಕರಿಸುವಕ5 

ಬೊಮ್ಮನಿಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಗಿಮ್ಮೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಮ್ಮುಕೆಮ್ಮೆನ್ನಬೇಡ (ಸುಳಾದಿ) 
ರಮ್ಯ ರಮೇಶ. ಹಯವದನ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಗುರುವಲ್ಲದೆ 

ಹಮ್ಮು ಉಮೇಶ ನಿಮಗೆ ಪರಬೊಮ್ಮವಿದರಮ್ಮದಯ್ಮ 

ನೆಮ್ಮ ಇವನ ಧರ್ಮದಿಂದ ಭಸುಮ್ಮಾಸುರನ ಗೆಲ್ಲಿಯ 
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೀಮೆಲೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಸರಸಮ್ಮೋಹನನು 
ಕ್ರಮ ಕ್ರಮದಿಂದಾಳು ಹರಿಗೆ ಸಮರಾದವರ ಮಹಿಯೊಳು ಕಾಣಿನಂ 

ಸನ್ಮುನೀಂದ್ರರಮರ ಸ್ತೋಮದಿ ಮನಸವರಿತು ಹರಿಯೆ ಸರ್ವೋ 
ತ್ರುಮ್ಮ ಮಹಾಮಹಿಮನೆಂಬದನೊಳ್ಳನವಿಟ್ಟು ನಮಿಸರೆ 
ಅಮ್ನಾಯಣರ್ಥದ ಸೊಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಕಾಮನಯ್ಮನೆಂಬುದು 
ನಿರ್ಮಲ ಮಾತೃವಿರ್ದೆ ಮಿಕ್ಕಿನ ದುರ್ಮರ ಭ್ರಮೆಯೆನುತ,* 

ಇಲ್ಲಿಯ ಕನ್ನಡ ಗವಂನಾರ್ಹ. 

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ತಿರ್ಥರಂ ಹಾಗೂ ಆವರ ಬೃಂದಾವನ ಕ್ಷೇತ್ರೆಸ್ನೂರ್ತಿ ; (ಅಂಕಿತ ; 
ಧೀರವೇಣುಗೋಪಾಲ, ೧೭ ಕ್ರಿ.ಶ.) ` 

ಮಧ್ಯ್ವಾಚಾರ್ಕರ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಗುರಂವರ್ಕರು ಇವರೇ, ದ್ವೈತ 
ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹಾಗೂ ಹರಿಸರ್ವೋತ್ರಮಂತೆಯೆ ಸವರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಇವರ 

ಪ್ರವಂಖ ಧೈೇಯವೆ ಆದರೂ ಶಮ್ಮ ಅಪಾರ ಕರುಣೆ, ವಾತ್ಸಲ್ಯಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 

ಪೂಜನೀಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ವಾದಿಗಳ ರಾಜರು ಮದಿರಾಜರಾದರೆ, ಗುರಂಗಳ ರಾಜರಂ 

ಗುರಂರಾಜರಂ, 
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ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರು ಹರಿದಾಸರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗದಿದ್ದರೂ ಅವರ 
ಬೃಂದಾವನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದಾಸಕೂಟದ ಚೈತನ್ಯದ ನೆಲೆಆಯಿತು. ಧಾಸಕೂಟದ ಪಂಥ 
ವಂಂದುವರಿಯಿಂತಂ. ವಿಜಯನೆಗರಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಒಡೆದುಹೋದ ಮೇಲೆ ಸ.ಮಾರು ಒಂದಂ 

ಒಂದೂವರೆ ಶತೆಮಾನಕಾಲ ಸ್ಥ ಗಿತಗೊಂಡೆ ವ್ಯಾಸಕೂಟ ವ್ಯಾಸಕೂಟ ಪರಂಪರೆ (ಈ 

ನಡಂವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋದ ಒಬ್ಬರೇ ಹರಿದಾಸರೆಂದರೆ, ಹರಿದಾಸದೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದಂ 

ಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಖಂಡಿಕಿಯ ಮಹೀಪತಿದಂಸರು) ಮತ್ತೆ ಮುಂದು 

ವರಿಯಲು ಚೇತನ ಬಿಂದು ಆದದ್ದೂ ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರೆ, ಇವರಂ ಬೃಂದಾವನ 

ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಂ ಸುಮಾರು ೪೦ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತೆ 

ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು, ಜಯತೀರ್ಥರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸಶೀರ್ಥರೆ 

ಬಿರುದಂಗ್ರಂಥಗಳ ಮೇಲಿನ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳೆ ಹೆಚ್ಚು.ಇವರಿಗೆ "ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಆಚಾರ್ಯ''ರೆಂದೇ 
ಹೇಳುವುದನ್ನು ಹೇಳಂವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊ ಅಷ್ಟೆ ಹೇಳಲು ರಾಘವೇಂದ್ರರಂ 
ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲರೆಂಬುದಂ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಮತ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಜಯ 
ತೀರ್ಥರ “"ನ್ಯಾಯಸಂಧಾ''ಕ್ಕೆ ""ಪರಿಮಳ''ವೆಂಬ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆದು ''ಪರಿವಂಳಾಚಾರ್ಯ'' 

ರೆಂದೂ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರರಂ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಪರಂಪರೆ 

ಯಿಂದಲೂ ವೀಣಾವಿದ್ಯಾಂಸರೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. 

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರವಂದ ಹೆಸರು ವೆಂಕಟನಾಥರೆಂದಂ, 

ವೆಂಕಟಭಟ್ಟರೆಂದೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದದ್ದೂ. ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಭಟ್ಟರು, ತಾಯಿ ಗೋಪಾಂಬೆ. 

ತಿರುಪತಿಯ ಶ್ರಿ'ನಿವಾಸನ ವರಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಇವರಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅದೇ 
ಹೆಸರಿಸಿದರು (ವೆಂಕಟನಾಥ), ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ 

ವೆಂಕಟನಾಥರು, ಅಣ್ಣ ಗುರುರಾಜನ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲವು ಕಾಲವಿದ್ದು. » ತಮ್ಮ ಬಂಧಂ 

ಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರೆಂಬುವರ ಬಳಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದರು. 
ಮದುವೆಯೂ ಆಯಿತು. ಅನಂತರ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಕುಂಭಕೋಣದಲ್ಲಿದ್ದ 

(ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥಾನ ಆಗ ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದದ್ದು) ಶ್ರೀವಿಜಯೀಂಂದ್ರರ ಶಿಷ್ಯರಾದ 
ಪ್ರೀಸುಧೀೀಂದ್ರಶೀರ್ಥರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು. ಸಂಧೀಂದೃರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿದಂ ಇದೇ, 
ವೆಂಕಟನಾಥರು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಅಂಶ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅವತಾರದ ಉದ್ದೇಶವೆ ಸಂನ್ಯಾಸ- 
ಜನತೆಯ ಸೇವೆ ಎಂದು ಗುರಂಗಳಂ ಅರಿತಿದ್ದರಂ. ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟನಾಥರೆ ತನ್ಮೂ 

'ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಲೆಂದು ಅವರ ಇಚ್ಛೆ, ಈ ನಡುವೆ ತಂಜಾವೂರಿನ ರಾಜ 

ರಘುನಾಥ ಭೂಪಾಲನ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿದ್ಯತ್ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಭಟ್ಟರಂ, ಯಜ್ಞ 

ನಾರಾಯಣನೆಂಬ ಅದ್ವೈತಿಯನ್ನು ವಾದದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ 
'ತಪ್ಪಮಂದ್ರಾಂಕನ' ಗ್ರಂಥ, ತಮ್ಮದೆ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ, 

ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ದೃಢತೆ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಖಚಿತ ಜ್ಞಾನ, ಕಂಡು ಸುಧೀಂದ್ರರಂ' ಮಾರು 
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ಹೋದರ ಅಸರ ಮನದಿಚ್ಟೆ, ಮೂಲರಾಮನಲ್ಲಿ ಅನು ನಿತ್ಯ ಸಲ್ಲಿಸು: ವ ಪ್ಪಾ ಥ-ನೆಯೆಂ 

ಆಯಿತಂ, 

ಸುಧೀಂದ್ರರಂ ಒಮ್ಮೆ ವೆಂಕಟಭಟ್ಟರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಂಗಿತ ತಿಳಿಯನಡಿಸಿದಾಗ 

ಆತ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಮನಃಪರಿಪಾಕ ಸನ್ಮಾಸದೆತ್ತೆರ ತಲುಪಿಲ್ಲವೆಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ. 

ಆದರೆ, ದೈವೇಚ್ಛೆ! ಮೂಲರಾಮ, ಹಾಗೂ ವಾಗ್ಗೇವತೆಯೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, 

ಸನ್ಮಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಂದಂ ತಿಳಿಸಿದರೆಂದು ಪ್ರೀತಿ. ವೆಂಕಟನಾಥರು ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೊಪ್ಪಿ 
ದರು. ರಘುನಾಥ ಭೂಪಾಲನ ಆಸಾ ನದಲ್ಲಿ ಸ ಸನ್ಯಾ ಸರ ನಡೆದು, “ಶ್ರೀರಾಘ 

ವೇಂದ್ರ''ರೆಂಬ ಆಶ್ಚಮನಾಮ ಪಡೆದರು (ಕ್ರಿ. ಶ ೧೬೨೧) ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಗೆರಂಗಳು ವೃಂದಾವನಸ್ಥರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರರೇ ಮಠಾಧಿ 

ಕುಂಭಕೋಣದಿಂದ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಟನ-ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾ ಫಂತ-ಹರಿಭಕ್ತಿ-ಹರಿಸರ್ವೋ 

ತ್ತೈವಂತ್ವದ ಪ್ರೆತಿಪಾದನಿ ನಡೆಸಹೂರಟ ಟ ಶ್ರೀ ರೌಘವಂದ್ರ ರಿಗೆ ದೊರೆತ ಆಪ್ಪಶಿಷ್ಯ 

ಅದವಾನಿಯ ವೆಂಕಣ್ಣ ಪಂತ, ಗುರುಗಳ ಕೃಷೆಯಿಂದ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥನಾದ ಆತ ಸ್ಮ ಳೀಯ 

ನವಾಬನಾಗಿದ್ದ ಸಿದ್ಧೀಮಸೂದಖಾನನ ಖಾಸ ದಿವಾನನಾದ. ರಾಘವೇಂದ್ರರ 

ತಪಸ್ಯೆ, ಪರ್ಯಟನ, ಜತೆ ಜತೆಗೇ ಸಾಗಿತು. ಅವರೇ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟಂತೆ, . ಮಂಚಾಲೆಯ 

ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಗುರುಗಳಿಂದ ಅರಿತ ವೆಂಕಣ್ಣ, (ಈಗಿನ. ಮಂತ್ರಾಲಯವನ್ನು) 

ರಾಘವೇಂದ್ರರಿಗೆ ದಾನ ಕೊಡಿಸಿದ. ಮಂತ್ರಾಲಯ ಕ್ಷೇತ್ಸ ಪರಿಸರ, ತುಂಗಾ ಸದಿ ತೀರ, 

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರರಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲೆ ನೆಲಸಿದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಧಿ 
ದೇವತೆಯಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನೂ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವತೆಯಾದ ಮಂಚಾಲಮ್ಮನನ್ನೂ 
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೊಜಿಸುತ್ತ, ಹರಿದಾಸಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ 

ವನ್ನೂ ಬೆಳಸಿ, ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪಂಥವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ 

ಶಾ, ಶೆ. ೧೫೯೩ (ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೬೭೧) ಶ್ರಾವಣ ಬಹಂಳ ಬಿದಿಗೆಯ ದಿನ ಸಶರೀರ 
ವೃಂದಾವನಸ್ಥ ರಾದರು, 

ರಾಘವೇಂದ್ರರ . ಜೀವನವಿಡೀ ಪವಾಡವೆ. ಕನಕದಾಸರು ಇನ್ನೊಂದು 

ಜನ್ಮ ತಳೆದ: ಬಂದು, ಮಾನ್ಯಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಯರ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದರೆಂದೂ 
ಬಲ್ಲವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫ್ರೀವ್ಮಾಸರಾಯರ ಆವತಾರವೆಂದೆ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರರಂ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಶ್ರೀಪಂಚಮುಖಿಯವರು . ಹೇಳಂವಂತೆ, “'ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರಂ 

ಪುರಂದರದಾಸರ ಗುಂಪಿಗೂ ವಿಜಯದಾಸಾದಿ ಹರಿಭಕ್ತರ ಗುಂಪಿಗೂ ಮಧ್ಯವರ್ಶಿಗಳಾ 

ಗಿದ್ದು, ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದ ದಾಸಸೊಟಿ-ವ್ಯಾಸಕೊಟಗಳ ತಿರುಳನ್ನು ವಂಂದಿನ ಭಕ್ತ 

ವೃಂದಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಜೀವನಳಿಕೆಯಂತೆ ಆದರಂ.೫ ಅವರ ಟೀಕೆ-ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ವೇದ 

ವಾಜ್ಮಯ ದ್ವೈತ ವಾಜ್ಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರಕಾಣಿಕೆ ವ್ಯಾಸಕೂಟ ಪ್ರವರ್ಧನೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದರೆ 

ದಾಸಕೂಟಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಹರಿದಾಸರಿಗೆ ಅವರ ಬೃಂದಾವನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿತು. 
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ಮುಂದಣ ದಾಸಕೂಟದ ವೈಭವ ವಿಜಯದಾಸಾರ್ಯರಿಂದ ಆರಂಭ ಆದದ್ದು, ಹಾಗೂ 

ಅದರ ಸರ್ವತೋಮಯಖರಾದ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಕಾರಣರು ಶ್ರೀರಾಯರೇ. ಆ ನಂತರ ಬಂದ 

ದಾಸ ಪರಂಪರೆಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ-ಸುಪ್ಪದಾಯ ಭೂಯಿಸ್ಯ ಆಸರೂ ಅಲ್ಲಿನ 
ಅನೇಕ ರಚನೆ ಚರ್ವಿತ. ಚರ್ವಣವೆನಿಸಿದರೂ ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ 

ಅವಧಿ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ. ವಿಜಯದಾಸರು. ಗೋಪಾಲದಾಸರು, ಜಗನ್ನಾ ಥದಾಸರಂಥ 

ಹರಿದಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರರೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಿಂದು. ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟ 
ದಾಸರಂತೂ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರರನ್ನು ವಂನ ತುಂಬಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಕನ್ನಡ ಕೃತಿ ರಚನೆ ದೊರೆತಿರುವುದಂ ಒಂದೇ, ""ಧೀರವೇಣು 

ಗೋಪಾಲ'' ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವ "ಇಂದಂ ಎನಗೆ ಗೋವಿಂದ ನಿನ್ನ ಪಾದಾರೆ 

ವಂದನ ತೋಗೋ ಮುಕುಂದನೆ'' ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆ, ಈ ಒಂದೇ ಕೃತಿ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಭಕ್ತಿ 

ಭಾವ, ಸಮರ್ಪಣ ಮನೋಭಾವ, ಲೌಕಿಕ ಭಾವನೆಗಳ ತುಮುಲ, ಕನ್ನಡದೆ ದೇಸಿ, “ಗಾಡಿ 

ಕಾರ ಕೃಷ್ಣ ಬೇಡಿಕೊಂಜೆನೊ ನಿನ್ನ) ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿದರ್ಶನ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದರೆ, 
ದಾಸಕೂಟ-ವ್ಯಾಸಕೂಟಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಚೇತನ ಆದದ್ದು. 

ಪ್ರನಂಖ ಹರಿದಾಸರು - ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೃತಿಗಳು 

| ಇಲ್ಲಿನವರೆವಿಗೂ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದುದು, ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಗೆ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿ, 
ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕರಾಗಿ, ತಾವೇ ಹರಿದಾಸರಂತೆ ಹಾಡಿ ಕಂಣಿದು, ಕೃತಿ ರಚಿಸಿದ 

ಮಠಾಧೀಶರ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ನೂ ಮಂಂದೆ ಹರಿದಾಸ ಪಂಥದ ಪ್ರಮುಖ ಹೆರಿದಾಸರ ಹಾಗೂ 

ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಚನೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬಹಂದೆಂದೆನ್ನಿ ಸಂತ್ತದೆ. 
ಮನಂಷ್ಯನ ಬದುಕು, ನಡೆವಳಿ ಕುರಿತಂ ರಚಿತವಾದ ಕೃತಿ ಯಾವುದುದಾಗಲಿ ಕೆಲವರ 

ಗಮನಕ್ಕಾದರೂ ಪಾತ್ರ ಆಗಂತ್ಸದೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ, ಮಾನವ ಬದುಕಿನ 
ಶಾಶ್ವತ ಮೌಲ್ಯಗಳಾದ ನೀತಿಯೊ, ಸಮಾಜಧರ್ಮ ಕುರಿತೊ, ಮಾನವ ಕೋಟೆ ನಂಬಿ 

ರುವ ದೇವರನ್ನು ಕುರಿಶೊ, ಈ ಯಾವುಜಿ ವಿಚಾರ ಕುರಿತಾದರೂ ಎಲ್ಲರ ಆದರಕ್ಕೂ 

ಪಾತ್ರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಗಟ್ಟಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎನ್ನಬಹುದು, 

ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದುನ್ನತಿ, ಉದ್ಧಾರ ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗದೆ. 

ನಿಜವೆನ್ನಿಸಲು ಈ ಕೃತಿಗಳು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಆದಾವು. ಹಿಂದಿನವರು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 

ಸಮಾಜ-ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡವಳಿ, ಇತಿಮಿತಿ. ವಿವಿಧ ಕ್ಷಣತೆ ಕುರಿತ 
ನೀತಿ, ದೈವ ಭಕ್ತಿ, ಬಿಶ್ತಿದ್ದುಂಟು, ಪ್ರ! ಚೋದಿಸಿದುದೂ ಉಂಟು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸರ 

ಗುಂಪು ಅಗ್ರ ಪಂಕ್ತಿಯದು. ವಚನಕಾರರ ಆಂದೋಲನ, ಭಕ್ತಿ ಚಳುವಳಿಯ ನಂತರ 

ಬಂದ ಹರಿದಾಸರ ಗಂಂಪು ನಡೆಸಿದುದೂ ಅದನ್ನೆ, ಬೇರೊಂದು ತೆರನಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಭಕ್ತಿ 

ಪಾರಮ್ಮ, . ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪಾರಮ್ಯ, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸರ ಹಾಗೂ ಅವರ 

ಕೊಡುಗೆ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಂತ್ರದೆ,  : ಅಲ್ಲಿ ವಂತೀಯ ಸಂಕಂಚಿತ ಭಾವನೆಗೆ 



172 ಹಂದಾಸ ಆಂದೋಲನ : ಒಂದು ಅಧ್ಯಯಃ 

ಪ್ರಷ್ಟಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಾನವೀಯ ಭಾವನೆಗಳ ಕಂಡರಿಸಂವಿಕೆಯ ಅರಿವಿನ ಬೆಳಕಿಗೆ: 

ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ನೀಡೆಬಹುದೆಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ, 
ಹರಿದಾಸರು ಆಗಿಹೋಗಿರುವುದು ಸುಮಾರು ೨೫೦ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು. ಮೊದಲೆ 

ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ, ನಾವು ಶೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ. 

ಂತೆಯೇ ಪುರಂದರದಾಸರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹರಿದಾಸ ವಾಜ್ಮಯದ ಕೊಡುಗೆಯ 

ಸ್ವರೂಪ ಗಮನಿಸಬಹುದಂ. 

ಪುರಂದರದಾಸರು (ಕ್ರಿ. ಶೆ. ೧೪೮೪-೧೫೬೪) 
ಪುರಂದರದಾಸರ ಜೀವನ, ಕೈತಿ,, ಅವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಕುರಿತಂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು 

ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿವೆ, "ದಾಸೆರೆಂದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರಯ್ಯ' *ಪೊತಾತ್ಮ"ರೆಂದೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳಾದ 

ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಪುರಂದರದಾಸರ ಎಂಭತ್ತನಾಲ್ಕು ನಿಡಿದಾದ 
ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದೆರಡು ಘಟನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅವರದ್ದೆ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು 

ಅಂಶ ಹೊರಡುವುದಾದರೂ, ಜೇವನ. ಇತಿವೃತ್ತ ಹೀಗೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ 

ಹೇಳಲು ಇನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೂ ದೊರೆತಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮೂಲಕ, 

ಅವರ ಕಥೆ ತಿಳಿಸಲು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬದುಕಿನ ಘಟನೆಗಳ, ಕೃತಿಗಳತ್ತ ಮಾಶ್ಚ ಇಲ್ಲಿ 
ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

೧. ಪುರಂದರದಾಸರ ಜೀವನ-ಜನ್ಮಸ್ಥಳ 

ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೆ ಆನಂತರ ಸುಮಾರಂ ೧೫೦ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಬಂದ ವಿಜಯಂ 

ಎಸರು ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸುಳಾದಿಯೆಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ವಿದ್ವಾಂಸರ 

ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾಗೂ ಪುರಂದರದಾಸರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಮುಕ್ಯ 

ಪಶಿದಾಸರು ತಂದೆಯವರು ವೈಕುಂಠೆಕ್ಕೆಗವಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 

ತೆರಳಿದರು. ಪುರಂದರದಾಸರು ॥ ಪ ॥ 

ತೆರಳಿದರು ಭಃರಿದುಂದುಟಿ ಮೊರೆಯುತಲಿವೆ 

ಪುರಂದರದಾಸರು ನಿಜವೈಕುಂಠಕ್ಕಿ ॥ ಅ. ಪ. ॥ 

ಎಿದ್ಯಾನಗರದಿ ಏರ, ೈಲನೆ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ, 

ರಕ್ತಾಕ್ಷಿ ಸೆಂವತ್ಸರ ಪುಷ್ಕ ಬಹುಳದತಿಶಯದಮಾವಾಸ್ಕೆ ಮಂದವಾದ | 

ಗುರುಮಧ್ವಪತಿವಿಶಲನ ಧರೆಗೆ ತೋರಿ 

ಪುರಂದರದಾಸರು ನಿಜ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ॥ ಆಕ ನತ 
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ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೫೬೪ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರ 
ಜನನವೆಂದಾಯಿತ ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಯದು... ಮಂಪ್ಪಡರುವವರೆಗೂ ಬದುಕಿದ್ದ 

ದಾಸರು, : "ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಲವಿಲ್ಲ ವಾಸಿಪಂಥಗಳೆಂಬ ಒಲಂಮೆ ಎನಗಿಲ್ಲ , ಹರೆಣದಲಿ 

ಹುರಂಪಿಲ್ಲ ಕರಣದಲಿ ದೃಢವಿಲ್ಲ...''ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಂಡಂ, ಅಂದಿನ ಎಜಯನಗರದ 

ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಸುವಂತೆ '"ಯಾಕೆನ್ನ ಈ ರಾಜ್ಯಕೆಳೆತಂದೆ.ಹರಿಯೆ'' ಎಂದು ಆಗಂತುಕರಂತೆ, 

ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ ನಡೆದಿರುವ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ೧೪೮೪ ಅವರಂ 

ಹುಟ್ಟಿದ ವರಂಷವೆಂದಂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿತ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, - ಅವರಂ ಪಾರ್ಥಿವ 

ಶರೀರ ತ್ಯಚಿಸಂವಾಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ೮೦ ಸಂದಿದ್ಧಿತಂ,. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಇಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂತ 

ಕಣ್ಮ ರಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಏದು ಶತಮಾನ ಆಗರದಿದ್ದ ರೂ ನವಗೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ 

ಆಧಾರ ದೊರೆಯದಿರುವುದು. ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಮಂಖತೆಯೆ ೦ದೆ ಹೇಳಬೇಕು. "ಪುರಾಣ, 

ಪವಾಡಗಳ ಕಟ್ಟರೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರ ನಿಜವಾದ ಚರಿತೆ ಎಲ್ಲೊ ಅಡಕವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. 

ಅವರ ಚರಿತೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರ ನಂತರ ಬಂದವರು ಕತೆಕಟ್ಟೆ ಹಾಡಿರುವ ಪವಾಡ, “ತೆ 

ತುಂಬಿವೆ. ವಿಜಯದಾಸರು ಬಂದದ್ದೆ ಒಂದೂವರೆ ರತಮಾನದ ಸಂತರ, ಅದರೂ 

ಅವರೇ ಹ ಕಾಲದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಆದ್ಧರಿಂದ ಅವರ ಸುಳಾದಿಯ 

ಕಲವು ಸಾಲುಗಳಿಂದ ನಾವು ಪುರಂದರದಾಸ ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬಹಂದಾದರೂ ಖಚಿತ 

ದುರಂತ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರು, ಪುರಂದರದಾಸರ ನೇತೃತ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸಿ 

ಕಟ್ಟಿದ ದಾಸ ಸಕೂಟ ಪರಂಪರೆ "ಚದುರಿಜೋಯಿತು. 

ಪುರಂದರದಾಸರೆ ಜನ್ಮಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆಯೆ ಅನೇಕ ವಾದ ವಿವಾದ ನಡೆದ, 

ಇನ್ನೂ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಿಜಯದಾಸರ. ಒಂದು. ಸುಳಾದಿಯಂತೆ, 

*`ಪುರಂದರನಗರದ ಒಳಗೆ ಸಿರಿಯೆ ಸಾಹುಕಾರನೆನಿಸಿ 1 

ಪರಿ ಪರಿ ಸೌಖ್ಯಗಳ ಸುರಿಯುತ್ತಾ । ಇರುತಿರಲು ನರಹರಿತ್ವರಿತದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ 

ತಾನಾಗುತ್ತಾ | `ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದಿರುವ್ಪರಿಸಲೋಸುಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತ 1 

ಯಜಮಾನ ಕಂಡು | ಹೊರಗೆ ತನ್ನನು ದಬ್ಬಿಸಿದರೂ 1 

ಮರ:ದಿವಸ ಮತ್ತೋಗಿ ನಿಂತ 

ಮತ್ತೋಗಿ ನಿಂತ ಎಂಬ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿರಂವ ಪ್ರಕಾರ, ಪುರಂದರದಾಸರ ಊರು 

ಪ್ರರಂದರಗಡ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟ ರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವಂಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 

ದಲ್ಲಿನ ಪುಣೆಯ ಬಳಿ ಇರಂವ ಪುರಂದರಗಡದಿಂದ ಬಂದವರಂ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಆದರೆ ಶ್ರೀ ಕಪಟರಾಳ?* ಕೃಷ್ಣರಾಯರು ತಿಳಿಸುವುದಿದಂ: ''ಶ್ರೀಪ್ರರಂದರದಾಸರ ಮೂಲ ", 
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ಸ್ಮಳೆದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯದಾಸರು ಮುಂತಾದವರ ಪರ ಸುಳಾದಿಗಳಿಂದ ""ಪ್ರರಂದರಾ 

ಲಯ ಘೆಟ್ಟ'' ವೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. 'ಪುರಂದರರಾಲಯ ಘಟ್ಟ'ವೆಂದರೆ ಈಗಿನ 

ಪೂನಾ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ “`ಪ್ರರಂದರಘಡ'' ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬಿರುವರಂ. ಪುರಂದರ 

ಗಡದಲ್ಲಿಯ `'ಘಡ'' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ದುರ್ಗ. ಆಥವಾ ಕೆಲ್ಲೆಯೆಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ರೂಢಿ 

ಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ *'ಘಟ್ಟ'' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉನ್ನತ ಪ್ರದೇಶವೆಂದಂ 

ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಘಟ್ಟವೆಂಬ ಹೆಸರು ಕರ್ಣಾಟಕೆದ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ 
ರಂವ ಪರ್ವತಶ್ರೇಣಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.” ಕೃಷ್ಣರಾಯರ ಈ ಆಭಿವಂಶ 
ವನ್ನು ಪಾಂಡುರಂಗ ದೇಸಾಯರು ಖಂಡಿಸಿ ಬರೆದಿದಾರ?3 ; ಹೆಸರಿನೆ ಸಾಮ್ಯವೊಂದಲ್ಲದೆ 

ಶ್ರೀಪ್ರೆರಂದರರ ಊರು ಪುರಂದರಗಡ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಧಾರವೂ ಇಲ್ಲ, 

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಆ ಊರು ಕನ್ನಡದ ಗಂಧವಿಲ್ಲದ ಕೇವಲ ವಂಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಳ 

ನಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪುರಂದರರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಖ್ಯಾಯಿಕೆ, ಐತಿಹ್ಯ, 

ದಂತ ಕತೆಯ ಗಾಳಿಯು ಕೂಡ ಸುಳಿದಿಲ್ಲ. ೧೮ನೆ ಶ.ದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಪುರಂದೇಶ್ವರೆ 
ಎಂಬ ಶಿವಾಲಯವೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಶ್ರೀಪುರಂದರರಿಗೂ ತಳಕು ಹಾಕುವದಂ 

ಮೇಲಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಾಸ್ಕಾಸ್ಟದವಾಗಿದೆ. .,. ಇದನ್ನು ಸಮಂರ್ಥಿಸುವಂತಿದೆ. ಡಾ 
ಬಿ. ಎನ್. ಕೆ. ಶರ್ಮರು ದೆರೆದಿರುವ ಅನಂಬಂಧ ಲೇಖನ. ಪುರಂದರಗಡದ ಅಸು 

ಪಾಸಿನ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿರುವ ಈ ಲೇಖನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದಂದೆನಿಸಂ 

gೆ: “The main difficulties in accepting the identification 

of the Dasa’s birthplace with the fort or its vicinity are that 

there is, and has been, no town or village of the name with 

any civil population affording facilities for peaceful life, flouris- 

11೧0 business and trade for miles around the historic and strat- 

»gic fort of Purandar which is situated amidst the ghats at 

(655 ft. above 598-16091', ಈ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ವಸತಿ, ವ್ಯಾಪಾರ 

ಇದ್ಯವಂಗಳಿಗೇನೂ ಆನುಕೂಲತೆಗಳಿಲ್ಲ,, ಮುಂದುವರೆದ ಶರ್ಮರು ತಿಳಿಸುವುದಿದು : 

| am now fully satisfied that fort Purandar and its neighbour 

ood could not at all ೧೪೪6 been the birthplace of the Dasa.” 

ಕ್ರರಂದರ' ಎಂಬ ಅಕಿತೆಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಾದಿಸುವುದು ತಪ್ಪ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಕಪಟರಾಳ ಕೃಷ್ಣರಾಯರ ಪ್ರಕಾರ: “ಪುರಂದರದಾಸರು ಬಹುಶಃ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 

ಲ್ಲೆ ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೇರುಸೊಪ್ಪೆ ಅಥವಾ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪರ್ಯಾಯ 
ಸರಿನ "ಕ್ಷೇಮ ಪುರಕ್ಕೆ” 'ಪುರಂದರಪ್ಪರ" ಎಂದೂ ಹೆಸರಿತ್ತು ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತ 

ನೇ ದಾಸರ ಮೂಲಸ್ಥಳ. ಏಕಾಗಿರಬಾರದು : ಎಂದಂ ಪ ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.?4 ಅಲ್ಲಿ 
ರುವ “ಪುರಂದರ ಪ್ರಖ್ಯಂ” ಎಂಬ ಪದ ಬಳಕೆ ಕೃಷ್ಣರಾಯರಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಹ?* 
'ದಿರಬಹುದೇನೊ ; '".., ಶ್ರೀಪುಂಡ್ರವದ್ಭಾಸತೇ , ಶ್ರೀವತ್ಕೇವಂಪುರಂ : ಪುರಂದರ 
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ಪ್ರಖ್ಯಿಂ ಸ್ಫುರದ್ಗೋಪುರಂ'' ಎಂಬ ಪದ್ಮದ ಸಾಲುಗಳು ನೀಡುವ ಅರ್ಥ ಪುರಂದರ 
ಪುರದಂತೆ ಕ್ಷೇಮಪುರ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿತ್ತೆಂದು. ಅಂದರೆ, ಪುರಂದರನ-ಇಂದ್ರನೆ- 
ಅಮರಾವತಿಯಂತೆ ಇದ್ದಿತು. ಇದನ್ನು ಕೃಷ್ಣರಾಯರು ಪ್ರರಂದರಣಂಸರ ಹುಟ್ಟೂ 

ರೆಂದು ಊಹಿಸಿರಂವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಭವನೀಯ ಎನಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ 
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, 

ಪುರಂದರದಾಸರ ಊರು, ಅವರ ವೃತ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ 
ಬಂದಿರುವ ಸಂಶೋಧನ ಲೇಖನ, ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಜಾಗೀರದಾರರು ಬರೆದೆ ಲೇಖನ, 

ಜಾಗೀರದಾರರಂ? ಕೃಷ್ಣರಾಯರ ವಾದದಲ್ಲಿ ಇರುವವೆನ್ನೆಲಾದ ನ್ಕೂನತೆಯಂನ್ನೂ 

ಸೂಚಿಸಿದರೂ ಪುರಂದರಗಢ ಅಥವಾ ಪುರಂದರಾಲಯ ಘಟ್ಟವು ಪುರಂದರದಾಸೆರಂ 

ಇದ್ದ ಸ್ಥಳವೆಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ನಾವು ತಿಳಿಸ 

ಬೇಕಾಗಿವೆ. : ಪುರಂದರದಾಸರು ಇದ್ದ ಪರಿಸರ-ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರುವಂತೆ 
ಹಾಗೂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯದಾಸಾದಿಗಳಂ ತಿಳಿಸುವಂತೆ-ಹಾಗೂ ಅವರ ಕೃತಿಗಳ 

ಭಾಷೆ, ಎಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅವರು : ದೂರದ ಪುಣೆಯಿಂದ ಬಂದವರಲ್ಲವೆನಿಸುತ್ತದೆ. 

ಪುರಂದರಗಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡನಿದ್ದಿರಬಹುದು, ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ 
ವ್ಯಾಪಾರ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ವ್ಯವಹಾರದ ಸೌಲಖಭ್ಯಎರದೆ. ಕೋಟೆಯಿಂದ ನವಕೋಟಿ 

ನಾರಾಯಣ ಶೀನಪ್ಪನಾಯಕ? ಬಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡವೆ : ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ 

ಹಾಗೂ ನಂಬಲರ್ಹ ಆಧಾರ ದೊರೆವತನಕ, ಪುರಂದರದಾಸರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಿದೇಯೆ 

ಎಂದಂ ಖಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವವರೆಗೂ ನಾವು ಜಾಗೀರದಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು 

ಕ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.೫ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡಾ ದೇಸಾಯಿಯವರ ಅಭಿವಂತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿ 

ಹೆನ್ನಿಸಂತ್ರವೆ, ತಮ್ಮ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಶರ್ಮರು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಅಂಶ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ : 

ಕಾಯಕ ಎಂಬ ಪದ ಸಾಗರದ ಬಳಿಯ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತರೂ ಇರಿಸಿಕೊಳಂತ್ತಾರೆ,86 

ಸ್ರರಂದರದಾಸರ ಊರನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರಸುವುದಂ ತಪ್ಪು. *“ಪುರಂದರೆ 

ನಿಶಲದಾಸ', ಸಂಕ್ಷ್ಷೇಪಗೊಂಡು ಪುರಂದರಬಾಸನಾಗಿರಬೇಕಂ, ನವಂಗೆ ದಾಸಕೂಟದ 

ಕರಿದಾಸರಿಂದ ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಠಲನ ಹೆಸರಂ ಸೇರ್ಸಡೆಯಾಗಿ ಆಂಕಿತ 

ನಿರುತ್ತದೆ : ವಿಜಯವಿಠಲ, ಗೋಪಾಲವಿಠಲ, ಜಗನ್ನಾ ಥವಿಠಲ-ಹೀಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ 

"ಪುರಂದರ" ಎಂದರೇನು? ವಿಷ್ಣೂ ಸಹೆಸ್ಪನಾವಂ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ .ಬರಂವ ವಿಷ್ಣುವಿನ 

3ನೇಕ ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ 'ಪುರಂದರ' ಎಂಬುದೂ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹೆಸರು. ಪುರಂದರೆ 

20ದರೆ, ಪರಮಾತ್ಮ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ಜೀವರಿಗಿರುವ '“ಆಂಗಶರೀರ''ವನ್ನು 

ಇಶಪಡಿಸಂವವನಂ ಎಂದರ್ಥ, ಸಂಸ್ಕೃತದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ : "ಪುರಂದಾರಯಿತೀಶಿ ಪ್ರರಂದರಾ ; 

ಇನಂ ಭಗವಂತನ ಸೇವಕ, ಹರಿಚರಣ ದಾಸವೆನ್ನಿವ ಪ್ರರಂದರದಾಸರಂ *ಪ್ರರಂದರ'ನ 

ಕ್ಷರೆಂದಂ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಂ (ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ) ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಂ, ಇದರಿಂದ, 

ಇವು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದ ವಿಚಾರ ಹೀಗಿರಿಸಂವುದೇ. ವಾಸಿಯೆನ್ನಿ ಸತ್ತದೆ, 
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ಶಿ ಜಾಗೀರದಾರರು ತಮ್ಮ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರ 

ವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನವರೆವಿಗೂ ಜನಜನಿತ ಆಗಿರಂವ 
ಪ್ರಕಾರ ಪುರಂದರದಾಸರು ಚಿನಿವಾರ ವೃತ್ತಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಣ-ಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ, 

ಮಂತ್ತುರತ್ನಪಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ. ಇದನ್ನು ಚಾಗೀರದಾರರಂ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಪುರಂದರದಾಸರಂ 
“ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು'! ಎಂದು ಹೇಳಿ “ಹಾಗಾದರೆ ಆ 

' ಸಂಸ್ಥಾನವು ಎನ್ಲಿದ್ದಿತೆ'ಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆನ್ನೂ ಹಾಕಿ ಬಿಡಿಸಲಿತ್ಲಿಸಿರುವಂಶಿದೆ. ಅದರ 

- ಸಮರ್ಥನೆಗಾಗಿ. ಪುರಂದರದಾಸರ ಎರಡು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು (ಪಾಠುಂತರಗಳನ್ನೂ) 

ಉದ್ಭರಿಸಿಬ್ಬಾರೆ : "ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೆ ಆಯಿತು” ಎಂಬಂಡೆ ಆ ಪದ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ 

ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾವಂ 

ಪಾಠಾಂತರಗಳನ್ನು 
ತಿಳಿಯಿಸುವುದು ಸುಲಭ ಆಗಂತ್ತೆದೆ. 

1) ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೇ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ 

ಶ್ರೀಧರನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧನ 

ಸಂಪತ್ತಾಯಿತು ॥ 

ದಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ 

ಮಂಡೆ ಬಾಚಿ ನಾಚುತಲಿದ್ದೆ 

ಹೆಂಡತಿ ಸಂತತಿ ಸುವಿರವಾಗಲಿ 
ದಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿಸಿದಳಯ್ಯ ॥ 

ಗೋಪಾಳ ಬುಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ 

ಭೂಪತಿಯಂದು ಗರ್ವಿಸುತಿದ್ದೆ 

ಆ ಪಶ್ನೀಕುಲ ಸಾವಿರವಾಗಲಿ 

ಗೋಪಾಳ ಬುಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಸಿದಳಯ್ಯ ॥ 

ತುಳಸೀ ಮಾಲೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ 
ಅರಸನೆಂದುಂ ತಿರುಗುತಲಿದ್ದೆ 

ಸಂಸಿಜಾಕ್ಷ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲನಂ 

ತುಳಸೀಮಾಲೆ ಹಾಕಿಸಿದನು ॥ 

ಕೊಡುವುದರಿಂದ, ಅನಂತರದ ನಮ್ಮಾ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು 

ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೇ ಆಯಿತು 
ಶ್ರೀಧರನ ಸೇವೆಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧನ 

ಸಂಪತ್ತಾಯಿತು ॥ 

ದಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿಯಂವುದಕ್ಕೆ 

ಮಂಡೆ ಮಾಜಿ ನಾಚಿತಲಿದ್ದೆ 

ಹೆಂಡತಿ ಸಂತತಿ ಸಾವಿರವಾಗಲಿ 

ದಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿಸಿದಳಯ್ಯ ॥ ೧ ॥ 

ಗೋಪಾಳ ಬುಟ್ಟಿ .ಹಿಡಿಯುಂುದಕ್ಕೆ 

ಭೂಪಶಿಯಂತೆ ಗರ್ವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ 

ಆ ಪತ್ನೀಕುಲ ಸಾವಿರವಾಗಲಿ 

ಗೋಪಾಳ ಬುಟ್ಟೆ ಹಿಡಿಸಿದಳೆಯ್ಯ -॥ ೨.1 

ತೆಂಳಸೀಮಾಲೆಯ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ 

ಅರಸನಾಗಿ, ನಾಚುಂತಲಿದ್ದೆ 

ಸರಸೀಜಾಕ್ಷ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲನಂ 
ತುಳಸೀಮಾಲೆ ಹಂಕಿಸಿದನು ॥ ೩ ॥ 

3, ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೇ ಆಯಿತು | ಮಾಧವನನಂಘ್ಲಿಯ ಸೇರಿಸಂವುದಕೆ "ಸಾಧನ 

ಸೆಂಪತ್ತಾಯಿತು : ಎರಡನೆ ನುಡಿಯ ಎರಡನೆ ಸಾಲಂ । ಇಲ್ಲಿ ಭೂಪಶಿಯೆಂದಂ 

; ಆರಸನಾಗಿ ತಿರುಗಂತಲಿದ್ದೇ ಎಂದರ ವಂದ್ರಿತವಾಗಿದೆ. 
ಈ ಮೂರು ಪಾಠಾಂತರಗಳನ್ನು ಉದ್ಭರಿಸಿರುವ ಜಾಗೀರದಾರರು, “ಎ, ಜಿ; ಪಾಠ 
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ವನ್ನು ಗಮಂನಿಸಿದರೆ ಪ್ರರಂದರದಾಸರಂ ಕೇವಲ ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಣದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ : ' 

ಅವರು ಭೂಪತಿ/ಆರಸ 'ಪದವಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆರು. ಆಂತೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಮಠ-ಮಾನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ 
ರಾಜರ ಆಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರನ್ನು ಯಾರೂ 
ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವರಾದರೂ ತಾವು "ಭೂಪತಿಯೆಂದು' "ಅರಸನಾಗಿ' ತಂಳಸೀಮಾಲೆ 

ಯನ್ನು ಹಾಕಲು 'ನಾಚಂತಲಿದ್ದೆ' , ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಯಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೋ ಬಡ್ಡಿ 
ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಂವ "ಶೆಟ್ಟಿ', ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ," ಎಂದಿರಂವುದಂ ಸರಿ ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೀರ್ತನಗಳಲ್ಲಿಯಲ್ಲದೆ, ಶಿ ಪುರಂದರ ಸಾಹಿತ್ಯ' ” ಸಂಪು ಗಳನ್ನು 

ಹೊರ ತಂದಿರುವ "ವಿಂಂಚಿನ ಬಳ್ಳಿ' ಮಾಲೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ಪಾಠವನ್ನು ಮನಿಸ 

ಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ" ಬರುವ ಅರ್ಥ ಇದಂ, ರಾಜನ ಗ ನಾನೂ 

ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಇದ್ದೆ .(" 'ನೀನೇನಯ್ಯ ರಾಜ'' ; ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 

ಅನ್ನವುದಿಲ್ಲವೆ ಹಾಗೆ : ರಾಜತ್ಥ್ಯ ಹೋದರೂ ರಾಜ ಅಂದರೆ ಗರ್ವ. ಅಟ್ಟಹಾಸ, 

ವೈಭವೋಪೇತ ಬದಂಕು ನಡೆಸುವಾತ ' ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೆ ಪ್ಲ ಕೃಚಲಿತವಾಗಿರುವುದು) 
ರಾಜನಂತೆ ಗರ್ವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನೇ ರಾಜ ಏಂ ದಂಕೊಡಿದ್ದೆ, ಎಂಬುವ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಅರ್ಥ ಆಗುವುದೆ ವಿನಹ. ಚಾಗೀರದಾರರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಎನ್ನಿಸಂತ್ರ ವೆ. 
ಆದ್ದರಿಂದ ಫ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರು ಆರಸರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅರಸಂ ಕುಲದವರೂ ಅಲ್ಲ 
ಸಂಸ್ಕ್ರಾನಾಧಿನತಿಯೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದುದಲ್ಲದೆ, ಪುರಂದರದುಸರು, ಪೂರಸ್ಚಶ್ಟವಂದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ 
ರಾಗಿದ್ದರು, ವ್ಯಾಪಾರ ನೃಶ್ಚಿಯಾಗಿತ್ತೆನ್ನಲು ಅನೀಕ ಕೇರ್ತನೆಗಳ ಆದಾರ ದೊರೆಯಂ 
ತ್ವದೆ : ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ನೆಂತರ ಬಂದ ಮಸರೆಲ್ಲರೂಕ ಶ್ರೀಪ್ರರಂದರದಾಸರಂ 

'ಚಿನಿವಾರ'ರಾಗಿದ್ದರೆಂದೂ,೫ . *'ರತ್ನ್ನಪಡಿವ್ಯಾಪಾರಿ''ಗಳಾಗಿದ್ದರೆಂದೂ ತಿಳಿಸಂತ್ತಾರೆ, 

ಡಾ|ಜಿ, ವಿ. ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ5 "(ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೇ ಆಯಿತು ಎಂಬಲ್ಲಿ) ಅವರ ಜೀವನ 
ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊ ಒಂದಂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವ ಸರಿಗತಿ ' ಸೂಚಕವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಆ ಘಟನೆ, ಅವರ ಶ್ರೀಧರನ ಸೇವೆಗೆ ಹೇಗೆ. ಹೆಬ್ಬುಗಿಲಾಯಿತೆಂ ಎನ್ನುವುದೂ ಸಹ 

ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಸಂಗಶ್ಕಿ,,.,,ತಾವು 'ಭೂಪಕಿ'ಯೆಂದೂ 'ಅರಸ' ನೆಂದೂ 

ಬೀಗಂತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅವರಃ ನಿಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದರಂ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ 
ವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂಬ ಮಾತು ನಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನೂ ಔಿಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತಟೆ.' ಆಂಥೆ ಅಟ್ಟ 

ಹಾಸೆ, ಮಂಧದಲ್ಲಿ ಬೀಗುವಾತ ದಂಡಿಗೆ, ಚಿತ್ತ, ' ದಾಸಯ್ಯನ. ಗೋಖ್ಯಾಳೆ ಹಿಡಿಯ 
ತ್ತಾನೆಯೆ ? ಅಂಥ ಯೋಚನೆ ಸಹ ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ" ಇಣುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಅನನ ಕೆಲುಬು 

ಕಾಸು ಬಿಡದ ಲೋಭಿತನ ಹೊರತಾಗಿ, ಅಂದರೆ; ಇಲ್ಲಿ: ನಡೆದಿರಂದಿ ಯಾನುಜೊ 
ಅಲೌಕಿಕ, ಸಾವಣನ್ಯ ಆನಂಭವಕ್ಕೆ ವಿಂರಿಹೆ ಒಂದು. ಘಟನೆ; ಖಂಡಿತ ನಡಿರರೇಟೀಕು, 

Ns ಕೇತೇನೆ ಗಮನಿಸುವೆ : 

12 
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ವ್ಯಾಪಾರ ನಮಗಾಯಿತು ॥ಪಃ:` 

ಶ್ರೀಪತಿ ಪುದಾರವಿಂದ ಸೇವೆಯೆಂಬ ಕಲಪ. 

ಹರಿ ಕರುಣವೆ ಅಂಗಿ ಕರುಣ ಮುಂಡಾಸು 

ಹರಿದಾಃರ ದಯವೆಂಬೊ ವಲ್ಲಿ. ' 
ಪರಮ ಪಾಪಿ ಕಲಿ ಎಂಬೊ ಪಾಪಾಸು ಮೆಟ್ಟಿ 

ದುರಾತ್ಮರಾದವರ ಎದೆಮೇಲೆ ನಡೆವಂತ'  ॥೧॥ 

ಬಳಿಯ ಕಾಗದ ಹೃದಯ ಬಾಯಿ, ಕೆಲಮದಾಖಿ 

ನಾಲಿಗೆ ಎಂಬೋದು ಲೇಖಣಿಕೆಯು 

ಶ್ರೀಲೋಲನ ಕಥೆ ದಿವ್ಯ ನಾಮಂಗಳ 
ಶೀಲ ಮನೆದಿ ಬರೆದು ಹರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಂಥ ॥ ೨ ॥ 

ಮುಂದಣ ಆಗಮ ಸಂಸಾರದ ಬಾಧೆ 

ಎಂದೆಂದಿಗು ಅದರ ಭಯ ಬಿಟ್ಟಿತು 

ಹಿಂದಣ ಸೆಂಚಿತ ಸಾಲ ಭಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ. 

ಸಂದಾಯವದನು ಮಾಡಿ ಕತಬ ಹರಿಸಿಬಟ್ಟ ॥ ೩ ॥ 

ನುಡಿನುಡಿಗಾನೆಂದ ಬ:ಷ್ಟ ರೋಮಾಂಚನೆ 

ಮುಡುಪಿಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಟ ಕೈಜೀತವು 
ಕಡೆಯ ,ಸಂಬಳಕ್ಕಲ್ಲ ಮುಕುತಿ ಸಾಧನವನ್ನು 

"ಕೊಡುವಂತೆ ತಿರುಗದ ಚೀಟಿ ಬರೆಸಿಕೊಟ್ಟ ॥ ೪ ॥ 
ಕಂಡ ಕಂಡವರಿಗೆ ಕಾರ್ಪಣ್ಯವ..ಪಟ್ಟು 

ಮಂಡೆ ಅಡ್ಡಾಗೆ ನಾ ಬಳಲಲಿಲ್ಲ 

ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಶಲನು 

ದಂಡಿಸಿ ವೀಳ್ಕವ ಕೊಟ್ಟು ಸೇವೆಯೊಳಿಟ್ಟ ns 

2 ಪುರುವರವಾಸರು ತಾವು. ಮೊದಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೂ, ಈಗ 

(ಹರಿದಾಸದೀಕ್ಷೆ ಪ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ) ಕೈಕೊಂಡಿರುವ ದೇವರ. ಶ್ವ ಶ್ರೀಪಾದಯಂಗ್ಮಗಳೆಂಬ 

ನೂತನ: ವಾ ಪಾರಕ್ಕೂ (ಅಲೌಕಿಕ) ಇರಂವ. ಅಂತರವನ್ನು. ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 

ಯಾವಾಗಲೂ: ವ್ಯಾಪಾರ, ̀ , ದುಡ್ಡುಕಾಸು,- ವ್ಯವಹಾರ. ' ಇವಿಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ : ವಂರೆತು 
ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ , ಮನಸ್ಸು," ಯಾವುದೊ ಅಲೌಕಿಕ ಘಟನೆಯಿಂದ `ರುಂಗ್ಲನೆ ಎಚ್ಚತ್ತಿದೆ; 

ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೆ. (1911080901107) : ಪರಿಶೀಲನೆ. ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ. ಇದೆ." : ಇ 

ಒಂದು ನಂಡಿ ನುಡಿಗೂ ಆನಂದಬಾಷ್ಪ, .ವೆ ರೋವಣಂಚನೆ; 4 ಹಂದೆ. ಸಂಚಿತ 

ಸಾಲ ಭಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂದಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕ ಕತೆ ಹರಸಿ ಬಿಟ್ಟ, ತಿರಂಗದ ಚೀಟಿ ಬರೆಸಿ 
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ಕೊಟ್ಟನಂತೆ .ಆ ವೆಷಧಾರಿವಿಪ್ಪ ."'ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಸಂತೋಷ ಒಡಮೂಡಿದೆ. ಅಂದಿದ್ದ 

ಉಡುಖೆಲ್ಲಿ ಈಗಿನದೆಲ್ಲಿ?'' ಇಂದು “ಹರಕರಂಣವೆ ಅಂಗಿ, ಗಂರಂಕರುಣವೆ ವೆಯಂಡಾಸಂ 
ಹರಿದಾಸರ ದಯವೆಂಬಂದೇ ವಲ್ಲಿ? . ಕಲಿಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತಹಾಗಿರುವುದೆ ಕಾಲಿನ 

ರಕ್ಷೆ. ದಂಠಾತ್ಮರನ್ನೂ ದಂಡಿಸ:ವುದೆ ಇಂದಿನ ನಡಿಗೆ,''.'ಆಗ : ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯೆ' 
ಕಾಗದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತೆಂದೂ ಪುರಂದರದಾಸರು ಧ್ವನಿಸಂತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ̀ ನಂಡಿ 

ಗಳಲ್ಲೂ ಎದೆ ಬಿರಿದಂ ತನ್ನಿಂ ತಾನೆ ತೋರಂವ :ವರಾರ್ಮಿ೯ಕ ಚಿತ್ರಣವಿದೆ, ಹೂ, ಹಣ, 
ಹಣವೆಂದೆಣಿಸಿ, ಚೇಲದೊಳಗೆ "ಸುರುವಿ, ಪೆಟ್ಟಿಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಬೀಗ ಜಡಿದು, ಮತ್ತೆ 
ಎಳೆದು ಎಳೆದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೈಗಳು ಇಂದಂ ಶ್ರೀಲೋಲನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ವಂಡಿಪಾ- 
ಗಿವೆ, .ಬಂದ ಬಂದ ಗಿರಾಕಿಗಳಿಗೆ ತಲೆ 'ತಗ್ಗಿಸಂವ, ಬಾಯಿ ಬಡಿವ ಕಷ್ಟ ತಿಪ್ಪಿತಂ, 

ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅಂದಿನ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯ ಸೊಕ ಸರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಇರಂವ ವಿನಯ; 
ಭಯಭಕ್ತಿ. ಅದೇ ಬೇರೆ ಶೀರಾ ಭಿನ್ನ 

ಈ ಕೀರ್ತನೆಯಿ:ಂದ ದಾಸರಿಗೆ ಹಿಂದಿದ್ದ ಲೋಭಿತನ ಈಗಿನ ವಿರಕ್ಷವಂನ ಎರಡೂ 

ಶಿಳಿಯಂತ್ರದೆ, “ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಚರಣಕವಂಲದರುಶನವೆನಗೆ ಏಸು ಜನ್ಮದ: ಸಂಕ ತೆ 
ಫಲದೊರಕಿತೊ'' ಎಂದು ಗುರುಗಳನ್ನು ಕಂಡ' ನಂತರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡಂತ್ತಾರೆ 

“ಶ್ರೀಶನ್ನ ಭಜಸುವುದಧಿಕಾರಿನಾನಾದೆ"” *'ಎಂಬಲ್ಲಿ' ತಾನೂ ನಂತರ ಸೈಫನ್ನು 
ಪಡೆದೆನೆಂಬ: ಭಾವ ಹೊವಿದೆ. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೀರ್ತನೆಯೊಂದೆ ಅಲ್ಲದೆ, ಇನ್ನೂ 

ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರ ಮನದಳಲು, ' ಹಿಂದಣ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರು, ಇದ್ದ 

ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸ್ಫರೂಪವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.8* ಪುರಂದರದಾಸರಂ ಪೊರ್ಬಾ 

ಶ್ರವಂದಲ್ಲಿ . ಕೃಪಣನಾಗಿದ್ದರಂ :'ಅವರಿಗೆ ಭನವೆ' ಧರ್ಮ: ಆಗಿತ್ತು, ಧನವೇ ದೇವ 

ರಾಗಿತ್ತು, ಆತನ ಧಮ ೯ಪಶ್ನಿಯ ಧರ್ವ್ವಶ್ರೆದ್ಧೆ, ದೈವಭಕ್ತಿ ಅವರ್ನ ಚ್ಚರಿಸಿತು. 

ಎಷ್ಟೋ ವೇಳೆ ಪತಿಯಂ ಕೆಡುಲೋಭಿತನ: ಕಂಡು, ಸಲ ಕಂಡೆ, ಬೇಸತ್ತ ಅವಳಿಗೆ, 

ಗಂಡನಿಗೊದಗಿ ಬಂದ ಎಚ್ಚರದ ಅಮ್ಭತ ಫಳಿಗೆಯೊಂದಂ 'ಬಂದಿತಂದನ್ನಿಸತ್ಪೆ. 
` ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ಪ್ರರ್ದರದಾಸರ' ಕತೆಯನ್ನ ವಂತೆ ಹೇಳಂವುದನಗತ್ಯ. ಆದಂ 

ಸುವಿದಿತ, ಜನಜನಿತ. ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ,” ಧನವೆ ಉಸಿರಾಗಿ ಇದ್ದ - ಲೋಭಿ 
ಧನಿಕ, ಶ್ರೀಹರಿಯೆ' ವಿಪ್ರಸಾಗಿ ಬಂದಂ' ಯಾಚಿಸಿದಾಗ ಕಿಲುಬು ಕಸಿತ್ತ, ಕಡೆಗೆ 
ಹೆಂಡತಿಯ ಮೂಗುತಿ; ನಾಯಕರ "ವಂಕಂತಿ'ವಂಗಂತಿ'? -ಯಾದದ್ದೆ ಕಥೆ, . ಇಲ್ಲಿ 

""ಗಂರಂಪುರಂದರವಿಠಲ'" ಎಂಬ ದಾಸರಂ. ರಚಿಸಿದ "ಪುರಂದರದಾಸರ ಮಹಿಮಾ”. 
ಗಳಲ್ಲಿನ ಕತೆ ಅಪ್ಪಸ್ತುತ. ಅವರಲ್ಲಿ ಪವಾಡನೆ ಹೆಚ್ಚು. `' ವಿಜಯದಾಸರು, ಇನ್ನಿತರರಂ 

ಹೇಳಂವ ವೃತ್ತಾಂತಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ' "ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಘಟನೆ 

ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ", ಇದರ, ಭಾಷೆ, ನಿರೂಪಣಾ: ರೀತಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ. 

ಇದಂ" ಈಚೆಗೆ.೧೮ ಫೆ ಶತವಣಾನದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದಂತೆ ತೋರಂತ್ತದೆ'' ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ 

ಸೀತಾರಾವಂ ಜಾಗೀರದಾರರೆ. ಅನಿಸಿಕೆಗೆ ಪುಷ್ಟಿ. ದೊರೆಯಂವುದಿಲ್ಲಿ;. " ಒದು ಕಾಲಕ್ಕೆ 
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ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ರೆಂದು, ಪುರಂದರಗಡೆದವರಲ್ಲವೆಂದು, ಸಾಮಾನ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಇದ್ದೆ ಬಹುದಾದ ಕೆಲವಾರು, ಮನೋವಿಕಾರವಿದ್ದವರೆಂದಂ ಅವರ ಕಡು ಕೃಪಣತನೆ 

ತೊಡೆನಂಥ ಅಲೌಕಿಕ ಘಟನೆಗಳೆರಡು ನದಿರುವುದು, ಇವೆಲ್ಲ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ತಿಳಿದೆಂ 

ಬರುತ್ತವೆ ; ಬರ ಬರಂತ್ರ ಐತಿಹ್ಯ ಹಚ್ಚಿ, ದಾಸರ ನಿಜವಾದ ಬದುಕಿನ ಸುತ್ತ ಪವಾಡೆದ 
ವಂಬ್ಬು ಕೆವಿಯಂತ್ರಿರುವುಷು ಭಾರತೀಯರ ಇತಿಹಾಸದ ಅರಿವಿನ ಅಭಾವದ ಪ್ಪ ಸ್ಪ್ರಶೀಕೆ 

ಫಷ್ಟೆ. , ಇನ್ನು ಪುರಂದರದಾಸರ ರಚನೆಗಳ ಕಂರಿತು ವಿಚಾರ. ಮಾಡಬಹುದಂ. ದಾಸ್ 

ದೀಕ್ಷೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕೂಡಲೆ ಪುರಂದಕದಾಸರಿಗೆ ಕವಿತಾಶಕ್ತಿ, ಸಂಗೀತವಿಶೇಷಜ್ಞಾವೆ 
ಎಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಬಂದಿಕೆನ್ನ ಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. : ಅವರು, ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಸಮಾಜದ 
ಫ್ರೀಮಂತರನೇಕರು ಗಾಯನ ಪದ್ಮಶಿ, ನರ್ಶನ, ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾನ್ಯತೆ ಇತ್ತ ಹಾಗೆ. 

ತಾವೇ ಕಲಿತು, ದಾಸಧ್ಧೀಕ್ಷೆ. ಪಡೆವ ಪ್ರೌಢ ವಯಸ್ಸಿನ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಗೀತಜ್ಞಾನ ಸೆಕೆ 
ಅವರಲ್ಲಿ ಚಿಳೆದಿತ್ತೆನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೆ ಇಲ್ಲ, ` 

ಣಾಸನೃತ್ತಿ-ನುಧುಕರ ವೃತ್ತಿ ; . 
ಪುರಂದರದಾಸರು ಹಠಿಬಾಸಕೈೆಂಕರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ನಂತರ" ಮೊದಬಂ 

ನಾಯಕರಾಗಿ ಮೊರೆಯಣತ್ತಿದ್ದ ವರು ಆನಂತರ ಗಾಯಕರಾಗಿ, ಹೆಗಲಲ್ಲಿ ಜೋಳಿಗೆ, 

ಗೋಪಾಳ ಬುಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದ. ಒಂದು "ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಿಟಿಕೆ ಭಾರಿಸುತ್ತ, ಮತ್ತೊಂದಂ 
ಕ ಯಲ್ಲಿ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟುತ್ತ ಸಂಸಾರ ಸಮೇತರಾಗಿ ''ವಂಧಂಕರ ವೃತ್ತಿ ಎನ್ನದಂ*” 

ವಂದು ದಾಸರಾಗಿ ಬದಂಕಲು ವಾಡಿದ ಸಂಕಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಸ 

ಬಹಳ. , ಆವರ ಅನಂತರದ, ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ನಿನೇದನೆ, ಪರಿಶೀಲನೆ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಕ್ಷ ತಿಗಳನ್ನು ಆಪಲೋಕಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಸತತ ಸಂಧಸೆಯಂ ವಿವಿಧ, ಹಂತ 'ಗೋಚರಿಸೆಂ 
ತ್ಸವ, ನಲಫತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ . ಬಾಳಿದವದಿಗೆ 

ಆದರಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಒಮ್ಮೊಲೆ ಬರಲು ಸುಲಭದ 7೫ "ಮನವ . ನಿಬಿಸಂವುದಂ . ಬೆಳ 
ಕಪ್ಪ, ಹರಿಹಾಡಂವಂಥ ಮನವ ನಿಲ್ಲಿಸುವುಡಂ ಬಹಂ ಕಷ್ಟ ವಿಂದಂ ತಹಿಸಿ,'''? ವಂಣೆ 
ಯೆಂಚಿ ಆಸೆಯು ಎನ್ನ ವಂಂದಗೆಡಿಸಂತಿದೆ, - ಮನೆವಾರುತೆಯು ' ಎನ್ನ ಭಂಗಪಡಿಸಂ 

ಕಿದೈಸ ಸುತ್ಸಳಸೆಯಂ ಎನ್ನ ದೈನ್ಯಪಡಿಸುತಿದೆ, ಇನಿತಾಸೆಯಂಳಿದಂ ' ಬಂದ್ಳಿ . ನಿನ್ನಲ್ಲಿ 

ನಿಲಂವಂತ್ಲೆ ಮಾಡೊ ಸರಿಪುಕುದ್ದರವಿರೆಲ" ವಿಂದಂ ಕೋರಿ  ಹಲುಬುತ್ತಾರೆ; ' ಏನೆಂ 

ಮಾಡಿದರೂ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ." ಅನಂಗಾಲವು ಚಿಂತೆ ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ"! . ಎಂಬ. ತಂವಂಂಲ 
ಹಗಲು ನಿನ್ನ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ ಹಸಿವು ತೃಷೆಯಿಂದ 

ಇರುಳು ನಿನ್ನ ಸೆನ್ನೆಯಲಿಲ್ಲ ನಿದ್ರೆಚರದಿಂದ . _.: : 

ಈ ಎರಡರ ಧಗೆ ನಾನೊಳಗಾದೆನ್ನೊ ಪುಕಂಧರವಿಕಲ"” 98” 

ಎಂಡು ತನ್ಮೂ `ಧಾರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುವರು, "ಈ ಮನವು ಪಳಾಥವೆ 

ನೊಳಂ ವೆಚ್ಚುತನಕ', ಎಂದಿಗೆ. ನಾ ನಿನ್ನ ಥನ್ಯನಣೆ ಎಂದಿಗೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕೆ ಬಾಘ್ 
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ಆಚ್ಯುತನೇ ಎಂದಂ:, ಬೇಡುತ್ತಾರೆ. ' ಇಂದ್ರಿಯಗಳ . ಚಾಪಲ್ಯ ಆಸೇಕ' ರೀತಿಯೆ 
ತಾಪತ್ರಯ, ಇದರಿಂದ - ಪಾರಾಗುವ, : ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತನಾಗುವದೆಂತು 1% "ದಾಸನ್ನ 
ಮಾಡಿಕೊ ಎನ್ನ, ಇಷ್ಟು ಘಾಸಿ ಮಾಡಂವರೇನೊ ಕರಂಣಾಸಂಪನ್ನ'' ಎಂದಂ ಬೇಡುತ್ತ 
ದೃಢಭಕ್ತಿ, ಬೇಡುತ್ತಾರೆ? :''ಬಿನ್ನಹಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಲ್ಲವಯ್ಯ, ಅನಂತ ಅಪರಾಧ 
ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಾಗಿ! ಶಿಶುಮೋಹ, ಸತಿಮೋಹ, ಜನನಿಜನಕರ ಮೋಹ ರಸಿಕ ಭ್ರಾಂತರ 

ಮೋಹ ರಾಜಮೋಹ ಪಕಠುಮೋಹ ಭೂಮೋಹ ಬಂಧಂವರ್ಗದ ಮೋಹ, ಅಸು 

ರಾರಿನಿನ್ನ ಮರೆತೆನೊ ಕಾಯೊ ಹರಿಯೆ” ಎಂಬ ಮೋಹಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನೀಡಿದವರು 

ಅಷ್ಟವಂದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತ, “ಇಷ್ಟು ದೊರಕಿದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೇಕೆಂಬಾಸೆ _'* 

ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ: ತನ್ನ "ಎಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಕ್ಷವಂಸೆಂದಂ' ಬೇಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಕ್ತನ 
"ಸಾಧಕನ ಕಾಳರಾಶ್ರಿಯ? ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ... ಈ ಎಷ್ಟ ಲಸ್ಮಿತಿ ವಮಂರದುವರೆಯಬತ್ತದೆ, 

ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಆಕ್ಷಿ`ಪಿಸಂವತನಕ: lad “ಅರಿದ ದಾಸರಲಿ ಕಪ್ಪವ ಕೊಂಚೆ-॥: 

ಗೆರುಡವಾಹನ :. ನಿನ್ನ ಚರಿಯವರಿಯೆ 1 'ಥೊರೆ “ಚೆರಂದರವಿಶಲ 'ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದರೆ! 

ತಿರುಷೆಯೂ 'ಹಂಟ್ಟಲೊಲ್ಲದಂ ಕೇಳೊ ಹರಿಯೆ ॥'' '“ಆರು'ಬದಂಕಿದರಯ್ಯ ಹರಿ ನಿನ್ನ 

ನಂಜಿ | ತೋರಂ ಈ ಜಗದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರನು ಕಣಣೆ'' ಪುಠಂದಥಹಾಸರ. ಈ ತುವಣಲ, 

ಭಾವಾವೇಶ, ಒಳೆಗುಂದಿಗೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ 'ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳಿವೆ, . “ಅದೇ ರೀತಿ-ಪರಿತಟಿಸಿ, 

ಪೆಠಿತಾಪದ' ಮೂಸೆಯಲ್ಲಿ 'ಬೆಂದಂ, ಅನಂತರ ` ಪರಿಪಕ್ಕೆ ಚೇತನರಾಗುವ.. ಅವರಿಗೆ 

ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂದರ್ಶನ ಆಗಲಾಗಂತ್ರೆದೆ. : ಇದೂ ಏವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 'ಗಂರುತಿಸಬಹೆಂ 

ದಾಗಿದೆ; “ಕಂಡೆ ನಾ:ಗೋವಿಂದನೆ ಪ್ರಂಡೆರೀಕ್ಷಾನ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷನ”',' ಕ್ಷಂಡೆನಾ 

ಕನಸಿನಲಿ! ಗೋವಿಂದನ 1 ಕಂಡೆನು , ಕನಸಿನಲಿ ಕನಕರತ್ನದ ಖಣಿಯ | ನಂದನ ೬0ದ 

ವಂಕುಂಧನ ಚರಣವ” ಎಂದು 'ಹಿರಿಹಿರಿ ಹಿಗ್ಗುತ್ತಾರೆ.: . ಅನಂತರ `ಅದನ್ನೊಂದಂ 
ಸುಳಾದಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ : ಅಪಾರ: :ಆನಂದ. ಅನಖಿ ಆನಂದ!" ಅಜಾನಂ 
ಆಜಂ, :ಆನಂದವಂಯನಯ್ಯ'' ಎಂದಂ .ಆಪಾದವಂಸ್ತಕ ತಾವು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ 
ರೂಪನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. “ಫಾದನಖ ಪರಿಪೂರ್ಣ; ಚಾಸುಜಂಥ ಪರಿಪೂರ್ಣ” 

ಇತ್ಯಾದಿ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಸ್ವಾವಿಂಯನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿ, "ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡೆನಚ್ಚಾತನ'' 195 
ಎಂದಂ "'ನಂಬಿಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲವೊ ರಂಗಯ್ಮನ'' ಏನ್ನುವುದರೊಂದಿಗೇ' ""ಎಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಂ 

ಕರೆದರಲ್ಲಿ ಒದಗಂವನು ಎಲ್ಲಿರಂವನೊ ರಂಗ ಎರಬ ಸಂಶಯ ..ಭೇಡ"'ವೆಂದಂ ಭರವಸೆ 

ಕೊಡುವಷ್ಟು ಆವರ ಚೇತನ ಸಂಸ್ಕಾ, ಪಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪುರಂದರದಾಸರ. ಪುರಾಣ ಪೈ ಪ್ರಜ್ಞೆ, 

ಭಾಗನತ ಪು, ಪ್ರಹ್ಲಾದ, .ಭಾರದಾದಿಗಳಿ "ಉದಾಹರಣೆ ಅವರ ಕೈ ತಿಗಳಂದ್ಹ ಕ್ಕೂ 

ಆನೇಕ ಕಡೆ ಬರುತ್ತವೆ. . ಶ್ರೀಹರಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ದಾಸರು, "ಏನಂ ಧನ್ಯಳೊ 

ಲಕಂದಿಂ। ಎಂಥ ಮಾನ್ಯ ಳೊ ಸಾನಂರಾಗದಿಂದ- “ಹರಿಯ ತಾನೆ ಸೇವೆ'ನಣಡಂತ್ಲಿಹಳಂ”' 
ಎಂದು: ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಧನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತ ಆಯ ಸೇವಾ ನಿಷ್ಠೆ 

ತಮಗಾದರ್ಶವಾಗಲೆಂದಂಕೊಳ್ಳುತ್ತಾದೆ.. ವಿದುರ, ಜಕ್ರೂಡಿಗೆ ಒಲಿದ ಭಾಗನತ 
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ಹ್ರಿಯನನ್ನು "“ಸ್ರೀಪತಿತಾ ಶಿಶ:ರೂಪಿ ನಲಿರುವ'' 'ಗೋಪಿಯ ಭಾಗ್ಯ'ವನ್ನು ಹೊಗಳಂತ್ತ 
ಯಶೋದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆಡಿಸಿದ ಪರಿಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ.1೫ ಪುರಂದರದಾಸರ 

ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳೂ ಭಕ್ಷಿಯುತ: ಭಾವಗೀತೆಗಳು. ಆ "ನಲ್ಲ 

ಟೀಕಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ನೀ ನಿಲ್ಲಬೇಕಯ್ಯ, ಮಲ್ಲವುರ್ದನ ಸಿರಿ ವಲಛ: ಎನ್ನ ಹೃದಯೇ 
ದೆಲ್ಲಿ ಸತತ ನೀ 

“ಚುಪ್ಪಾಣಿ ಮುತ್ತಿಟ್ಟ ನೋಡುವೆ ಎನ್ನ 1 

ಚನ್ಸಾಳೆ ಕಟ್ಟೆ ನಾ ಫಾಡುವೆ" 

ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಕನ್ನಡ. ದೇಸಿ ಪ್ರರಂದರರ ಒಂದ ವಿಶೇಷ, ' ಆವರ ಕೃಷ್ಣ 

ಲೀಲಾ ವಿನೋದ ವೈಭವ ಬಣ್ಣನೆಯಲ್ಲಿಯಂತೂ ದೇಹಿ 'ತಾಸೇ ತಾನಾಗಿ. ಹಾಸು 
ಹೊಳ್ಕುಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನೂ -ಸಂಗೀತಜ್ಞರಾಗಿರಸುತ್ತದೆ. "ಅಮ್ಮಿ, ಮವಖ್ಮ, 

ಗಂವ್ಮೆ" ಎಂದೆಲ್ಲ ಪದಗಳ ಅಪರೂಪ: ಬಳಕೆ ಕನ್ನಡತನದ ಜಾನಪದ -ಸೊಗಡನ್ನು 
ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ “'ಕೃಷ್ಣವರೂರ್ಶಿ ಕಣ್ಣ ಮಂದೆ ನಿಂತಿದ್ಧಂಕಿದೆ?' ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ಕೀರ್ತನೆ. ಹಾಗೂ ಅದು. ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನ: ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಫ್ರೀರೂಪವನ್ನು 
ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ: ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರಣ ಕೂಡೆ. ರಾವಂ,ಕೃಷ್ಣ, ನರಸಿಂಹ, “ವ್ಯಾಸರು, 
ಲಕ್ಷ್ಮಿ... ಹನುಮಂತ, ಎಲ್ಲರೊ ದಾಸರ ಆರಾಧ್ಯರೆ, ಕೀರ್ತನೆಯ ಪ್ರೇರಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗಳೆ. 

ಪುರಂದರದಾಸರು ಹರಿದಾಸರಾಗುವ ವಂನ್ನ :ಸ್ಮಾರ್ತರಾಗಿದ್ದರೆಂದಂ ' ಕೆಲವರು 

ತಿಳಿಸಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಭಾಗವತ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅದ್ವೈತಿಯಾಗಿದ್ದರೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.39 
ಅನಂತರ : ವ್ಯಾಸರಾಯರಿಂದ ಹೆರಿದಾಸದೀಕ್ಷೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, - ಮಧ್ವಮತವನ್ನ ಪ್ಪಿದರೆಂದು' 

ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಕೆಲವು ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸುಳುಹು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣು 

ತ್ತದೆ. . ಹರಿದಾಸರಾದ. ಸಂತರ ದಾಸರು : ಅನೇಕ: ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ 
ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಫೆ '೫ ತಾವು ಹೋದಕಡೆ ಧರ್ಮಪ್ಪ; ದೈ ನೀತಿ, ಬಿತ್ತಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಸಮಾಜ 

ಸುಧಾರಣೆಗಳ. ಬಗ್ಗೆ ಯೊ ಬಾಸರು ಮನಗೊಟ್ಟಂತಿದೆ : 

'ಚಾರವಿಲ್ಲದ ನ ಸುಲಿಗೆ ನಿನ್ನೆ 

ನೀಚಬುದ್ಧಿಯ ಬಿಡು ನಾಲಿಗೆ” 10 

ಮನಶುದ್ದಿ ಯುಲ್ಲದವಗೆ ಮೊತ್ತದ ಘರಿವೇನು 
'ತನುಶುದ್ಧಿ ಯಿಲ್ಲದವಗೆ ತೀರ್ಥದ ಭೆಲಪೇನಂ''319 

“ಎಲ್ಲಾನೂ ಬಲ್ಲೆನೆಂಬುವಿರಲ್ಲ .. 

ಅವಗುಣ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ” 313 

"ತನುವ ನೀರೊಳೆಗದ್ದಿ. ಫಲವೇನು ಮನದಲ್ಲಿ ದೃಢಭಕ್ಷಿ PN ಮನುಜನು” 118 
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“ಮಡಿ ಮಡಿ ಮಡಿಯೆಂದಡಿಗಡಿಗಡಿಗ್ಹಾರತಿ | ಮಡಿಮಾಡುವಟಗೆ ಬೇರುಂಟುಂ॥ - 

ಬಳಿಯ ನೀರೊಳಗದ್ದಿ ಒಣಗಿಸಿ 1 ಉಟ್ಟುಕೊಂಡೆರೆ ಅದು ಮಡಿಯಲ್ಲ 1 ” 

ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿನ. ಕಾಮ ಕ್ಟೋಧವ । -ಬಿಟ್ಟು ನಡದರೆ : ಅದು ಮಡಿಯು॥ ''338 

“ಹೊಲೆಯ ಹೊರಗಿಹನೆ ಉಊರೊಳಗಿಲ್ಲವೆ ('ೆ 

ಎಂದೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ನಿಸಿರಂವ ರೀಶಿ,314 

“ಹೊಲೆಯ; ಬಂದನೆಂದು ಓಳಗೆ "ದೇವರ ಮಾಡಿ । 

ಗಣಗಣ ಗಂಟೆಯ: ಭಾರಿಸುವವರಯ್ಕ' us 

ಎಂ! ಬ ಉಗಾಭೋಗದಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡಿಸಿರುವ. ತಿಳಿವು, “ಪರಧನ. ಪರಸತಿ 

ಹೊಲೆ'', '"ತನಂವಿನ ಕೋಪವೇ: ಹೊಲೆ'': ಎಂದಂ ತಿಳಿಸುವ ಕೌಶಲ, ಕ್ರಾಂತಿ 
ಕಾರಕ ಮನಸ್ಸು ಆಂದಿನ . ಕಾಲಕ್ಕೆ ವೆಂಚ್ಚಾವಂಥದ್ದೆ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಜತೆ, “ಧರ್ಮವೆ 

ಜಯಂವೆಂಬ ದಿವ್ಯವಂಂತ್ರ'' ಎಂಬುದನ್ನು ದಾಸರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, “ಪಣನವ. ಜನ್ಮ 

ದೊಡ್ಡದಂ'' ಎಂಗೂ ಹೇಳದಿರಲಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ,  ತಿಳಿವಿನಾಗರ 
ವಾಗಿದ್ದ ರೆಂಬೆ, ಅವರ ಗುರುಗಳೆ ಹೊಗಳಿ ಹಾಡಿದ್ದು "'ದಾಸರಂದರೆ ಪ್ರರಂದರ 

ದಾಸರಯ್ಯ ” `ಎಂದಂ, ಹಾಗೂ *ಪುರಂದರೋಪನಿಷತ್ತೆ ಂದಂ' : ಅವರೆ ಕೈತಿಗಳನ್ನು 

ಪೂಜಿಸಿದ್ದು ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಗಂರಂಸ್ಕ [ಭಾವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇನ್ನಿ ಹರಿದಾಸರ ಪರಂಪರೆ 

ಯಂತು ಪುರಂದರದಾಸರನ್ನು ನಾರದರ ಅವಕಾರಾಂಶ ಸಂಭೂತರೆಂದೇ ಗೌರವಿಸಂತ್ರದೆ, 

. ಪ್ರರಂದರದಾಸರಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು, ಸುಳಾದಿ, ಉಗಾಭೋಗ ಕಡಿವೆಂ, 

ವಂಧ್ವಮತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ, .ಹನಂವಂ ಭೀವಂ ವಂಧ್ಯರ ಅವತಾರತ್ಸಯೆ” ಸ್ಫೋತ್ಸದಿಂದ 

ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡುವುದು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ, ಎನ್ನಿ ವತನಕ: ಹಾಗೂ :“'ಜಂಗವಂರಂ ನಾವು'', 
“ತ್ತು. ಕರು ಕರೆದರೆ ಉಣ್ಣ. ಬಹಂದಣ್ಣ'' ಎಂಬ: ಶುದ್ಧ ಹಾಸ್ಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಂತನಕೆ. 
ಪಂಚಭೇದಗಳನ್ನು "ಸತ್ಯ ಜಗಕಿದು' ಎಂದು ಸಾರಿದಂತೆಯೆ ಕ್ಕ ಷ್ಟನಧಿಕನೆಂದೂ 

ಘೋಷಿಸಿದವರು, 'ಅಚೋರಣೇಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್' ಎಂಬ ಉಪ 

ನಿಷದ್ವಾಕ್ಕ “"ಅಣಂವಾಗಬಲ್ಲ, -- ವಂಹತ್ತಾ ಫಗಬಲ್ಲ, - ಆಣುಮತ್ತೆರಡೊಂದಾಗಬಲ್ಲ''136 

ಎಂಬ (ಸುಳಾದಿ) ಸಂಂದರ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೈಯಾಂತಂ ಬಂದಿದೆ. ಭಾಗವತ, 

ರಾಮಾಯಣ, ಭಾರತ, ಗೀತೆ. ಕೃಷ್ಣಗೋಷಿಯರ ಗೋಪಿಕಾಗೀತೆ, ಎಲ್ಲವೆಲ್ಲವೂ 
ಮಡುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ ಪುರಂದರರಲ್ಲಿ, 'ವಿಕವೇದ ಪುರಾಣ ವಿವಿಧ ಶಾಸ್ತ್ರ'', "ಅನಂತ 

ಮಕುಟ ಅನಂತ ಶಿರಸ್ಸು ಅನಂತನ್ನಯನ"”,. “ಧಾ ನವ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಂಜ್ಞಯಾಗವು 

ತ್ರೇತಾಯಂಗದಲ್ಲಿ 1, ಅರ್ಚನೆ: `ಧ್ಯಾಪರದಲ್ಲಿ । ಕೀರ್ತೆಸವಕಾತೃದಿ, ಕೆಲಿಯೆಂಗದಲ್ಲಿ 
[x 

ಮುಕಂತಿಯನೀವ ಪುರಂಡರವಿಕಲ".., *“ವಿಶ್ವತೋವಂಖಿ, ವಿಶ್ವತಶ್ನಕ್ಷು, ವಿಶ ತೋ 
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ಬಾಹು ವಿಶ್ವಉದರ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕ ವಿಶ್ವಸೂತ್ರಧಾರಕ'” ಎಂಟ ಮಂತ್ರಗಳು ಕನ್ನ ಡೆದೆಕ್ಲಿ 

ಬಂದಿರುವುದು ಪ್ರರಂದರದಾಸೆ ರು ಸಾಮಾನ್ಯ ರಿಗೆಸಗಿದ ಉಪಕಾರವಾಗಿದೆ 318 ಭಗವಂತೆನ 

ಸಾಕಾರ ಸಗುಣ ವಿಗ್ರಹಬೆಂತೂ “ಮಸ್ತ ಕದಲಿ ಮಾಣಿಕ ಕೀಟ, ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕ 
ಹೊಳೆವ ಲಲಾಟ, ಹಸ್ತದಿಕೊಳಲು. ರುಘರು:ಫಿಸಂವ ಸೊಒಗನ ಸುಳಿಗುರಂಛ೦, 

ಚಿಗುರು ತುಳಸಿ ವಸಮಾಲೆಯಿಟ್ಟ ಕೊರಳ್ಳು,, ಉಡುದಾರ ಒಡ್ಯಾಣ ಸಕಲಾಭರಣ,... 

ಬೆಡಗಿನ ಪೀತಾಂಬರ, ಕಡಗ ಉಂಗುರ ಗೆಜ್ಜೆ ಇಕ್ಕಿದ ಟರಣ”'ದೆಂದು ಬಣ್ಣ. ಸುವಕ್ಸೌ 
ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ದಾಸ ಸರ ಸಗುಣೋಪಾಸನೆಗೆ ಜ್ವಲಂತ ನಿದರ್ಶಪೆ 

ವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಸರ್ವಶಕ್ತತೆ, ಸೃಷ್ಟಿ. ಸೃಜನೆ, ಪ್ರರಂದರದಾಸರಂ ಹೇಳದೆ 
ಬಿಡುವುದೆ ಇಲ್ಲ, *"ಹರಿಗುರುಗಳಿಗೆರಗೆದ''ವನನ್ನೂ' ನಿಂದಿಸಂವಂತೆಯೆ, : ಹರಿಖಾರವೆದ್ಯ 
ವನ್ನು ಬಗೆಬಗೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಕೌಶಲ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ದಾಸರನ್ನು ಕವಿಗಳಾಗಿಸೆಂ 

ತ್ತದೆ * "ಹರಿ ನಡೆಯದಿಕಲು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಜಗವು / ಹರಿ ಎಪೆಯಕ್ಕ ದಿರಲು "ಎವೆ 
'ಯಿಕ್ಕದೀ ಜಗವು । ಹರಿಉಸಿರಿಕ್ಕದಿರೆ 'ಉಸಿರಿಕ್ಕದೀ ಜಗವು, ಹರಿಸರ್ವ ಚೇಷ್ಠ ಶೆ: ಹದ 

ಪುರಂದರ" ವಿಠಲ । "ಹರಿ ಆಡಿಸಿದಂತೆ 'ಅಡಿಸುತ್ತಿಪುದೀ 'ಜಗವು'” ಎನ್ನು ತ್ತಾದೆ. 

ಭಕುತರಿಗಾಗಿ ಬಾಳಂವ ಅವನು, ಬದುಕುವ. ಅವನ; ಭಕೆಂತರಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವೆಂದಂ 
ಭಕ್ಷವತ್ಸಲನಂದು ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮಾತಿಶ 
ಯಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗುವ. `ಭಿಕ್ಷನ ನಿಲಪೂ ಇದೆ: ಹರಿದಾಸ ಹ್ಶಃ ದಯ ಹರಿಯಂ 
ಕರುಜಿಗೆ ಪುಲಕಿತಗೊಂಡಿದೆ 

`ಪುರಂದರದಾಸರಲ್ಲಿ. ದಾಸ್ಯಭಾವವಂತೂ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ. ' ನಿನ್ನೆ ದಾಸ 

ನಾಗಿ ನಿನ್ನೆಂಜಲುಂಡವನ ನೀನುದಾಸೀನ ಮಾಡಿದರೆ ಲೋಗರು ನಗರೆ ನಿನ್ನ" ಚರೇಪ 
ಕಮಲವನ್ನು ಕೊರಳಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಬುವೆ: ಪುರಂದರವಿಠಲ" ಎಂಬ : ಉಗಾಭೋಗದಲ್ಲಿ 
ಕಂಣಬರುವ ದಾಸಭಾವದ ಉತ್ಕರ್ಷ, ಮನೋವಚನ ಕಾಯ ಕರ್ವುಗಳೆಲ್ಲಿ ನೀನೇ ನೀನೇ 

ಎಂದರ ಕ್ರಿಕರಣಪೂರ್ವಕಮಗಿ ವೀಸಲಿರಿಸುಶ್ರಿದೆ. . ಹಾಗೂ ಹರಿದಾಸ, ಭಕ್ತ, ದಿನವೂ 
ಭಂಗಪಟ್ಟು, "ಅನ್ನ ನೀರು ಬಟ್ಟೆ ಕಾಣದೆ, ರೋಗ ಕಡದರೂ, ಛೀ ಎಂದಂ ತನ್ನವ 
ರಲ್ಲ ಆಡಿದರೂ ಪ್ರರಂದರನಿಕಲನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತಿರಬೇಕು, 1 

` ಪುರಂದರದಾಸರ ನಿಂದಾಸ್ಪುತಿಗಳನೇಕ. ಹಾಗೆಯೆ: ಅವರ ಮತ ನಿ ನಿಪ ಅಷ್ಟೇ 
'ಅಚಲ, `: ಅದನ್ನೂ: “ಆಚಾರ್ಯ ಸುಳಾದಿಯಲ್ಲಿ''195 ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕಂಡರಿಸುತ್ತಾರೆ 
ಅವರ ಗದ್ಯ ವರ್ಣನೆಯಂತೂ 'ಹೇಳಲಸಳ;18 ಹಾಗೂ ಹರಿಕಥೆಯ ಹರಿದಾಸಗ' ಸಂಗೆ 

ಹರಿದಾಸರ ಮಚ, ಆನೇಕ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ :ಬಂದಿದ* `ಹರಿಯೆ ಸರ್ವೋತ್ಸವಮಾ, 
ಹರನೆಂದು ಹೂಡೀ ನಗಾರಿ ಮೇಲಿ ಕ್ಸಿ ಯನ್ನು ತ್ವಾ ರೆ "ಗನ್ನು" “ಬಡುಕನ್ನೂ' ಕುರಿತಂತೆ 
ದಾಸಕ ಕ್ಷ ೈತೆಗಿಳಲ್ಲಿ ' 'ಎಲ್ಲೂ:ನಿರಾಶೆ'' ಇಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು "“ಸಂಸುರಷೇಡೆ' - 

ಪ್ರಕಂನರಜಾಸರ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣ ಮನೋಭಾವ, ಅಂಥೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಲ್ಲ 
ಎಲ್ಲೊ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಕೆಲವು ರಚನೆ, 'ವಂಡಿ, ಭುತಿ; ಪ್ರಸ್ತಾಪ. ಬಿಟ್ಟಿವೆ. "ಆವರ 
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ಭಕ್ತಕವಿ, ಮಾನವಕಾಬಾದಿ ಎಂದು ಬೇಕಾದರೆ ಕರೆಯಬಹುದು, (ಮಾನವ 

ಜನ್ಮದೊಡ್ಡದು ಇದಹಾನಿ 'ಮಾಡಲು ಬೇಡಿ ಹಂಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರಾ,) ಆದರೆ, ಅವರ 

ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೈವ: ಪಟುತ್ವ, ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನತೆ; ಶೋಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. 

ಸಂಗ್ರೃಹವನ್ನಂತೂ ಅವರ": ಮಾಡರಂ (ಮಧುಕರವೃತ್ತಿ ಎನ್ನದ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ). 

ಪುರಂದರದಾಸರಂ:. ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡುವವರನ್ನೂ ಪ್ರಶಂಸಿಸಂವಂತೆಯೆ, ಸ್ವಾರ್ಥಿ 
ಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ, ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಡ: ಹೋದಾಗ: "ಕಡವ ಮಂಚ್ಚದಳಿದೆಕೊ 

ಗಯ್ಯಾಳಿ" ಎಂಬನ್ಸ್ಲಿ: ಅವರ ನೋವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ' “ಕೆರೆಯ ಕಟ್ಟಿಸಂ, ಪೂದೋಟವ 

ಹಾಕಿಸು, ಸೆರೆಯಪಿಡಿಕು....,. "ಎಂಬಲ್ಲಿ, ಶಾಸನ ' ಪಾಠದ “ಕೆರೆಗಳಂ, -ಕಟ್ಟೆಸಂ' : 

ಅಜ್ಜೆರೆಗಳೊಳ್ : ಸಿಲ್ಕಿದನಾಥರಂ ' ಬಿಡಿಸು. ಎಂಬುದಂ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ, ಅನ್ನದಾನದ 

ಮುಹತಿಯಂತೂ ಅವರು ಬಗ್ಗೆ`ಬಗೆಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಂದರದಾಸರೆದಂ . ಒಂದಂ 

ಬಗೆಯ' ಸವಂಂದಾಯಂವಾದ, ಬ 1. 

ಹೆಣ್ಣಿನ ವಿಚಾರ, ಆಕೆಯಂ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಂದರದಾಸರಂ ಪರಂಪರೆಯ 

ದೃಷ್ಟಿಯವರು. ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ -ಸಹಾನಂಭೂತಿ ಇದೆ, ಆದರೆ “ಹೆಂಡತಿಗೆ 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡದಿರು'' ಎಂದೂ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತಿದೆ. ಕಾಮಾಸಕ್ತಿ 

ಖಂಡಿಸುವ. ಇವರು. ಸ್ವೀನಿಂದಕರಲ್ಲ ; ಐಹಿಕ ಬದುಕಿನ ವಿರೋಧಿಯೂ ಆಲ್ಲ, . 

ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀತಿತತ್ವ, ಅರ್ತಭೂವ, 18 ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ 
ಕುರಿತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಮಹಾತ್ಮಜ್ಞಾ ನದೊಡಗೂಡಿದ ಭಕ್ತಿ,: ಲೋಕನೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ 

ಅಡಕವಾಗಿವೆ. “ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮಶೋಧನೆ, ಆತ್ಮನಿವೇದನ; ವಿಡಂಬನೆ, ಸಮರ್ಪಣ 

ಭಾವ ಅನನ್ಯವಾದದ್ದು. ಅವರ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಭೈವಿಧ್ಯವಿವೆ. .ಅವರಂ 

ಮಸ್ತಪತಾವಾದಿ; ಬರಿಯ: ಕಾಲ್ಪನಿಕ: ಬಣ್ಣಗಾರನಲ್ಲ; ': ಬದಂಕಿನ: ಕಷ್ಟ ನಿಷ್ಮುರ 
ಗಳನ್ನ. ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ: ಚಿತ್ರಿಸುವಂಶೆಯೆ”- ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸುವ ಚೈತನ್ಯವೂ ಅವು 

ಗಳಲ್ಲಿವೆ..' ಪುರಂದರಬಾಸರ. ಲೋಕಾನಂಭವವವೂ. ಸಿ9ಿಕಷ್ಟು ' ವಿಸ್ತಾರವಾದುದು, 
ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ'ಆದು ಆಧಸ್ಯಿತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಮಾನವನ ಗುಣಾವ 
ಗುಣಿಗಳನ್ನು. ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಮುಡುವ ಅವರ "ಸಾಮರ್ಥ ಸ್ಟೂತ್ಕರ್ಹ: : -"'ಹರಿಕೊಟ್ಟ 

ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಣಿಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ” `ಎಂಬಂದಾಗಿ ಜಿಪುಣನೆನ್ನು: ವಿಡಂಬನಗೈವ ಕೃತಿ," ಅವರೆ 
ರ್ಳಾಶ್ಸವಃದ ಬದುಕಿಗೂ, ಈಗಿನ ಮಾರ್ಪಾಡಿಗೂ ಆಗಿರುವ" ಅಂತರವನ್ನು 

Pi ಅಂಥ ಆನೇಕ ಚಾಟಿಯೆೇಟಿಂ ಅವರ. ಕೀರ್ತನ; 'ಸಂಳಾದಿ, ಉಗ 
ತೆ tod edad ಸೆ ಬಂದಿವೆ. ` 

ಪುರಂದರದಾಸರ ಸಾಹಿತ್ಯ' ಹೀಗೆಂದ? ಓದೇ. ಮಾತಲ್ಲಿ: ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಅಲ್ಲಿಯ ಪುರಂದರ ಭ್ರಪಂಚವೇ। ೩೫ ಬೇರೆ, "ಅದು ವೈವಿಧ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ, 
ಜಾಗೃತ ಚೀತನವಿರುವಂಥದು, ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತದ ಸಾರವಿದೆ, ಸಾಹಿತ್ಯದ 

ಸ್ವಾರಸ್ಕವಿದೆ. ; ಸಂಗೀತದ: ಸಾಮರಸ್ಥವಿದೆ, `ಈ ಶ್ರಿನೇಣೀ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ವಂದು 
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ಬಂದ .ಬದುಕು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೃತಾರ್ಥವಾದೀತಂ,'' 1 . ಪುರಂದರದಾಸರ ಉಪಮೆ, 

ಸಹಜ ಪ್ರತಿವೆಂಗಳು'೫ ಗಾನಮಾಧಂರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತ. ಪಿತಾಮಹ 

ರೆಂದೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿವೆ.' ಸಂಗೀತ . ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಂತೂ ಪುರಂದರದಾಸರ: ಕೊಡುಗೆ 

ಅನನ್ಯ : ' ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 'ಹಿಳ್ಳಾರಿಗೀತೆ,.. '"ಜಂಟಿವರಸೆ''ಗಳನ್ನ್ನ ರಚಿಸಿಕೊಟ್ಟವರೆ 

ಪುರಂದರದಾಸರೂ. ಅನಂತರ ೧೭ನೇ ಶತಕದ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದ ಶಿರುವಯ್ಯಾರಿನ 

ವಾಗ್ಸೆ €ಯಕಾರರಾದ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಶ್ರೀರಾವಂ ಭಕ್ತರು, 'ಅನೇಕೆ ಕೀರ್ತನ ಕರ್ತೃಗಳು. 

ಅವರು ತಮ್ಮ “ಪ್ರಹ್ಲಾ ದ ಭಕ್ತವಿಜಯ''ವೆಂಬ ಸಂಗೀತ. ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರರಂದರದಾಸ 

ರನ್ನು ಭಕ್ತಿ ವಿನಯಗಳಿಂದ ಸ ರಸಿದ್ದಾರೆ. 

; *ದುರಿತವ್ರಾತವಂಲಿ ಕಿ y ಪುಡೆ 

ಬರವಶಂಡೈವೆಲಯಂ ಪುರಂದರದಾಸುನಿ ಮಹಿವಂಮುಲನ?0ದೃಚೆದ ವಂದಿಲೋನ್'' ಈ 

ಪರಂಪರೆಯಂನ್ನ್ನ ಅನಂತರ ಬಂದ ಗಾಯಕರಾದ ತಂಳಜಾಜರುಜ : ತನ್ನ "ಸಂಗೀತ 

ಸಾರುಮೃತ' ದಲ್ಲಿಯೂ, ಸುಬ್ಬರಾಮ ದೀಕ್ಷಿತರೆಂಬ ಹಿರಿಯರು, ' ತಮ್ಮಾ "ಸಂಗೀತ 
ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪುದರ್ಶಿನೀ' ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರ "ಅನೇಕ ರಚನೆ 

ಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೆಗಳಾಗಿ ಉದಹರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.131 

ಪುರಂದರದಾಸರು ೪೭೫,೦೦೦ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರೆಂದು ಅವರ. ಕೀರ್ತನೆ 

ಯೊಂದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.3೫ ಅದನ್ನೂ ವಿಜಯದಾಸರೂ ೬೪ಿಸಂತ್ರಾರೆ; ಆದರೆ, 
ಆದರಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರುವುದು "ಕೆಲವು ನೂರು ಕೃತಿ ಮಾತ್ರ. -:(ವಾಸುಜೀವನ ನಾಮಾ 
ವಳಿಯ ಕ್ಲುಪ್ಪಿಯನಂ ; - ವ್ಯಾಸರಾಯೆರದಯದಿಂದ ಬಣ್ಣಿಸೆನಂ)'. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ : 

ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ "ಪತನ, ದಾಸಕೂಟಸ್ಥರ ಚೆದಂರುವಿಕೆ, ``: ವಿಜಯನಗರದ 

ಪತನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ. , ದೊರೆಯಬಹುದಾದ `ಲಿಖಿತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು 
ಸಂಶೋಧಿಸಿದರೆ ಆಗ ಈ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಸಂಶೋಧಿತ ಆದೀತೆನ್ನಿಸಂತ್ತದೆ.. ಇದರಿಂದ 
ಪುರಂದರದಾಸರ ರಚನೆಗಳ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ, ಅವರೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಸಂಗೀತ ಲಕ್ಷಣ 

ಗಳಂ, ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿಯಬಹಂದೇನೊ;.. ""ಕೇಳನೊ ಹರಿ ತಾಳನೊ! ತಾಳಮೇಳಗಳಿದಲ್ಲ 

ಪ್ರೇವಂವಿಲ್ಲದಗಾನ'' ಎಂಬಲ್ಲಿ ದಾಸರ ಸಂಗೀತ ಸವಿವ ಪರಿ, ದೈವಭಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲವು 
ಅವರನ್ನು ಅನಂತರ ಬಂದ ಹರಿದಾಸರು "ನಾರದಾಂಶ"ರೆಂದು 'ಕೆರೆದಿರುವುಡರಲ್ಲಿ' ಎಷ್ಟು 
ಸಿಜವಾದ ಅರ್ಥಅಡಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದಂ ವೇದ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, : (ಸಾತು ಅಸ್ಮಿನ್ ಪರವಂ 

ಕ್ರೀಮರೂಪಾ-ನಾರದ: ಭಕ್ಷಿಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ "ದೈವಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರೇಮನೆಂದೇ` ಕರೆದಿದ್ದಾ ರೆ) 

ಕ್ರರಂದರರ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ, ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ ಹೊನಲಾಗಿ:: ಹರಿದಿವೆ. 

ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೆಲವಾರು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಂ ಪಟ್ಟ ಬವಣೆ:ಕ್ಲಿ "ಶೈ ವ್ಯ ವೃಥೆಗಳ 

ತ್ರ! ಸಾವಿದೆ... "'ಯಾಕೆನ್ನ ಈ ರಾಜ್ಯಕೆಳೆತಂದೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ" ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ: ವ್ಯಾ ಸರಾಯ 
ಲ್ಲದೆ ವಿಜಯನಗರ,” :(8್ರ,ಹ. ೧೫೦೯ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಯೆರಂವೃಂದಾವನಸ್ಥ | ರಾದರು), 

ಸಜಕೀಯ ವಿಪ್ಲವ, ಕ್ಷೋಭೆ, ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಂದ:- ಭಾವನೆಗಳು, ಎಲ್ಲವೂ 
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ತಿಳಿಯುತ್ತವೆ. ವಯೋಧರ್ಮಕ್ಕನುಸಾರ ಆಗಿ ಮಂಪ್ಲಡೆರಿದಾಗ ಬರಂವ:`` ಪಾಡನ್ನೂ 
ದಾಸರಂ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಸಿದ್ಧಾರೆ. “ನಂಬದಿರು ಈ ದೇಹ ನಿತ್ಯವಲ್ಲ'', 
*"ಪುಟ್ಟಿಸಬೇಡನೋ ದೇವ ಎಂದೆಂದಿಗೂ", "'ಮಾನೆಭಂಗವ ಮಾಡಿ ಮತೆ, ಉಪ 

ಕಾರಗಳೆ | ಏನಂ ಮಾಡಿದರೇನಂ ಇರಬಾರದು" -ಎಂಬಲ್ಲಿರಂಪೆ :ಅಳಲು, `'ಸತ್ಯೆ 

ವಂತರಿಗಿದಂ ಕಾಲವಲ್ಲ'" (೧೬ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಾತಿದು), *"ಎನ್ನ ಕಡೆ ಹಾಯಂಸುವುದಂ 

ನಿನ್ನ ಭಾರ'', .ಹರಿದಾಸರಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವಾಗ ಪಟ್ಟ ಪಾಡು, . (ಕದವ ವಂಂಚ್ಛಿದ 

ಳದೆಕೊ ಗಯ್ಯಾಳಿ) ಇವಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಧಂಕರವೃಶ್ತಿ ಆನಂಭವಿಸಿದ ನೋವು 
ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿದೆ... ಇದದ, ಮುಪ್ಪಿನ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ: ಬೆಳೆದ ಮಗನನ್ನು ಕಳಕೊಂಡೆ 

ಕೊರಗು (ಗಿಳಿಯು. ಪಂಜರದೊಳಿಲ್ಲ-ಎಂಬ ಕೃತಿ), ದಾಸರ ವಂಪ್ಪಿನ ದಿನಗಳೂ 

ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದೆವು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ತರಿಸುತ್ತದೆ, 

ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸುವುದು ಸಾಗರವನ್ನ ಕಂಡಂತೆ ಎಂದೆನಿಸಂ 

ತ್ತದೆ... `ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಹೋಲಿಕೆ. ಆಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ, ತೆರೆ. ಬಂಡೆ: ಇದ್ದರೂ ಅದು 

ಭಕ್ತಿಸಾಗರ." ಅವರೊಬ್ಬ ಶಕ್ತ ಕವಿ .ಎನ್ನೋಣವೆ :: ಆಲ್ಲಿ: ಹಿತವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಕನ್ನ ಡ 

ಬಳಕೆ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ : ಉಪಮೆ, ವರ್ಣನೆ, ಅಲಂಕಾರ, ಧ್ವನಿರಮ್ಮತೆಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ 

ಸರಳತೆಯಿದೆ ; ನಿರರ್ಗಳವಾದ ಸಂಪತ್ತಿ ಇದೆ;:``ಅದೇ ರ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ 

ಸೊಬಗು ನೀಡುತ್ತವೆ, .ಕನಕದಾನರನ್ನೂ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ ಮಾಡಿರುವ ಕೃತಿ, ಅಂದಿನ 
ಮತಾಂಧ. ಭಾವನೆಗೂ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಡಾಂಭಿಕತೆಗೂ, ವಂತ ಪ್ರದರ್ಶನದ 

ಸೋಗಿಗೂ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಂತ್ರದೆ. ಪ್ರರಂದರದಾಸರಂ ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯ 

ವಿಚಾರಸರಣಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರಂ, ` ಅಲ್ಲಿ ಅವರಂ ಬದ್ಧ (committed) ಆಗು- 

ತ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೂ ಪುರಂದರರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ' ಲೋಕಾನಂಭವ ಸಂಪತ್ತಿ, 

ನೈಜತೆ, ಅತಿರೇಕವಲ್ಲದ.ಸಹಜ ದೇಸಿ, ನೇರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಭಕ್ಷಿ ಯೊಡೆಗೂಡಿ, ಹದವಾಗಿ 

ಕಯೆಸಿದ ಹಸುವಿನ ಅಚ್ಚೆ ಹಾಲಿಗೆ ಫೆಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರ, ಕೇಸರಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಗೋಡಂಬಿಗಳ 
ಮಿಶ್ರಣದಂತೆ. ಹದವಾಗಿ ಮಿಳಿತಗೊಂಡಿನೆಯೆಂಬ ಮಾತು ಹೇಳಬಹುದು. ದಾಸರ 
ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರಂವ ನವವಿಧಭಕ್ತಿ, ಮಂಧಂರಭಾವು, ಯಾವುದನ್ನೂ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, 

ಯಾವುದನ್ನು ಉದ್ಯರಿಸದೆ ಬಿಡಲಾದೀತಂ? . " 

`` ಕಡೆಯದಾಗಿ, ಪುರಂದರದಾಸರ ಉಗಾಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ . ವಚನಕಾರರ 
ವಚನಗಳ ಸಾಮ್ಯ] ಡಾ, ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿಯನರಂ ತಮ್ಮಾ ದೀರ್ಫ' ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ 

ಪುರಂದರದಾಸರ "ಲವು ಉಗಾಭೋಗಗಳಿಗೂ, ಹಾಗೂ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳಿಗೂ 

ಇರುವ ಪ್ರಭಾವ, : ಸಾಮ್ಯತೆ, ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ದಾರೆ.` ' ವಚನಕಾರರ ಪ ಪ್ರಭಾವ: 'ದಾಸರ 

ಮೇಲಾಗಿರಂವ: ಸ್ಪಷ್ಟ: ಕುರುಹ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ""ವಮನೋಭಾವವನ್ನು' ಗಮನಿಸಿ 
ಹೇಳಂಪುದಾದರೆ. ಅಪರೂ:.ಜಸವಣ್ಣನವರೂ :ಒಂದೇ' ಗೊಂಚಲ: ಎರಡೆ `ಹೂಗಳಂ; 

ಭಕ್ತಿ ವೃಕ್ಷದ ಎರಡು ಪಕ್ಟ.ಫಲಗಳು;..;..;.”.ಎಂಬ ಮಾತು -ಸಾರ್ವಪ್ಪಿಕವಾರಿ...ಒಪ್ಪು 
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ವಂಥದು.:.. ಹಾಗೂ "ಮಹಾತ್ಮರು. ಸದೃಶವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ'' 
ಎಂಬ ಮಾತೂ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಾರ್ಹ. ' ಇಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ವಚನ, -ಉಗಾ 

ಭೋಗ ಉದ್ದ ರಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ : 

ಪುರಂದರದಾಸ ರ ಕೃತಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ 

8" ಉರಿಗಂಜೆ ಸೆರೆಗಂಜೆ ಶರೀರದ 1. ಹರಿವ ಹಾವಿಗಂಜೆ' ಉರಿವ ನಾಲಗೆ, 

ಭಯಂಕಂಜೆ . ..'ಗಂಜೆ ಸಂರಗಿಯಂಮೊನೆಗಂಜೆ 

ಹಾವಿಗಂಜೆ ಚೇಳಿಗಂಜೆ ಕತ್ತಿಯ ಒಂದಕ್ಕಂಜಂವೆ ಒಂದಕ್ಕಳುಕುವೆ 
ಧಾರೆಗಂಜೆ ಪರಸ್ತ್ರೀ. ಪರಧನಲೋಭೀ 

ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆಂಜಂವೆ ಇನ್ನೊಂದ ... ಜೂಬಿಂಗಂಜಂಪೆ 
- ಕೃಳಂಕಂವೆ '. . ಮಂನ್ನಂಜದ ರಾವಣನೇ 

ಸಪರ'ಧನ:ಪರಸತಿಗೆರಡಕ್ಕೆಂಜುವೆನಯ್ಯೆ \ ವಿಧಿಯಾದ 

ಹಿಂದೆ ಕೌರವ ರಾವಣರೇನಾಗಿ ಅಂಜಂವೆನಯ್ಯಾ ಕೂಡಲಸಂಗವಂ 

ಪೋಡರಂ ನ 'ಹೇವಾ॥ 
ಮಂದೆ ಸಲಹೊ ಪುರಂದರವಿಠಲ' ॥ 

2. ಜಗವ ಸಂಶ್ತಿಹಂದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ 2. ಜಗವಸಂತ್ತಿ ಿಪ್ಪದು ನಿನ್ನ 
4 ವಣಯಪಯ್ಯ ಮಾಯೆಯಯ್ಕಾ 

ನಿನ್ನಸಂತ್ರಿಹಂದೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಿಪ್ಪುದು ಎನ್ನ 'ವಂನ 
ಮನವಯ್ಯ ನೋಡಯ್ಯಾ 

ಜಗವು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನೀನಂ `` 'ನೀನಂ ಜಗಕ್ಕೆ ಬ್ಲಿದನಂ, ಆನಂ 
| . ಎನ್ನೊಳಗೆ } ನಿನಗೆ ಬಲ್ಲಿದನಂ ಕಂಡಯ್ಕಾ 

ಜಗಕೆ ಬಲ್ಲಿದ ನೀನಂ, ನಿನಗೆ "ಕರಿಯು ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗಡಗಿ 
ಬಲ್ಲಿದ ನಾನಂ 'ದಂತಯ್ಯ 

ಕರಿಯಂ ಕನ್ನಡಿಯೊಳು ಅಡಗಿಪ್ಪ ಎನ್ನೊಳಗೆ ನೀನಡಗಿಹೆ ಕೂಡಲ ' 
ತೆರನಂತೆ, - ಸಂಗವಂದೇವಾ 1 

ನೀನಂ ಎನ್ನೊಳಡಗಿಷ್ಟೆ ಪುರಂದರ 
ವಿಠಲ - 

ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರೆ ಸಾದೃಶ್ಯ: ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಹರಿದಾಸರ ರಚನೆಗಳ: ಮೇಲೆ 

ವಚನಕಾರರ "ಪ್ರಭಾವ :ಅನೇಕ' ಕಡೆ, ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ, . 'ಡಾ:ಏಂ. ಸಿ. ಎಂ.:ಅವರೆ 

ಒಂದರ ಅನಿಸಿಕ "ಇಲ್ಲಿ : ಉಲ್ಲೇಖಾರ್ಹ : ಹರಿದಾಸರು “ಶಿವಶರಣರ :ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿ 
ಆನಂದಿಸಿ ಅದರ 'ಗಂರುತುಗಳನ್ನೂ ತಮ್ಮ ̀ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಉಳಿಸಿರುವುಡು ಹರಿದಾಸರ 
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ವಿಶಾಲಹೈ ಧಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ವಚನಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತೆಗೆ ಅತ್ಗೆ ಪೂರ್ವ ರೀತಿಯಂ ವಿವಂರ್ಶೆ. 

ಭಕ್ತರಲ್ಲಿರೂ ಬಂದೇ ಯ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು "ದು ಪುಷ್ಟಿ (ಕರಿಸುವುದ್ದಲ್ಲವೆ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಕೊಳುದವಿಕೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. . ಇದಕ್ಕೆ ಭಾವೋದ್ಹೆ ಗಗ 

ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಚನ-ಉಗಾಭೋಗಗಳ ನಡ:ವಣ ಸಾಮ್ಮ, ವೈದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಧಾರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. : ಹಾಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಉಗಾಭೋಗ 
ಗಳಲ್ಲೆ ವಚನಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಅಷ್ಟು ದಟ್ಟವಾಗಿ, ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ... ಅನಂತರದಲ್ಲಿ 

ಯಾರಾದರೂ ಕೆಲವಾರು ಉಗಾಭೋಗಗಳನ್ನೆ ವಚನ ಖಂಡಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ 
ರಚಿಸಿದರೆ ಎಂಬ ಊಸೆ ಏಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ವಚನ- ಉಗಾಭೋಗಗಳ ವಲ 

ಒಂದೇ ಇರಬಹಂಡೆ ? ಎಂಬ ಪ್ಪ ೈತ್ನೆಯೂ ಉದ್ಭ. ವಿಸ ಸತ್ರ ದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ 

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. 

ಶಾಸನ: ಇತ್ಯಾ ದಿ 

ಸುರಂನರದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಇತರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತಿರುವುದು. ಈಗಾಗಲೆ 

ಸೃವಿದಿತ ಆಗಿರಂವಸ3 ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಲಡೇವಭಾಯಸ -ಕಮಲಾಪ್ರಥದ ತಾನ ಶಾಸನದಿಂದ್ಲೆ 

ಇದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಡಾ ಪಿ. ಬಿ. ದೇಸಾಯಿ ಅವರು, ಸಂದೀರ್ಫ ಲೇಖನ 
ವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಾಮ್ರಾಲಿಪಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಅಂಶ ತಿಳಿಯಬರಂತ್ತ ವೆ, 

ಶಾಸನ ತೇದಿ ೧೫೨೬, ಫೆಬ್ರ ಏರಿ ೨೪, ಶಶ: ೧೪೪೭ 

ಪಾರ್ಥಿವ, . 1 
ಫಾಲ್ಲುಣ-೧೨, ಶುಕ್ರವಾರ, 

ಮುಖ್ಯಾ ಂಕಗಳು' 

ಟೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರುಯ ತುಂಗಳ, ಕೀ ರದ ಹಂಪೆಯ | ನಕ್ಕ ರಾಯನ ಸನ್ನಿಧಿ 
ಯಂಲ್ಲಿರಾಜ ಶಾಸನವನ್ನೊ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾ. ನೆ. ಬ್ರ ಹ್ಮ ಣೃತೀರ್ಥರ ಶಿಷ್ಯ ರಂ ಬ್ರಹ ಚಿಂತನ 
ರರು; ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ಯಾಖ್ಯಾನಕರ್ತರಂ ಆದ ವ್ಕಾ ಸತೀರ್ಥರಿಗೆ ವ್ಯೂ ಸವಂದ್ರ 

ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಜೆಟ್ಟಕೊಂಡ "ಗ್ರಾವಂವನ್ನು ಸರ್ವಮಾನ್ಯ ಏಕಭೋಗ್ಯ ದತ್ತಿ ಯಾಗಿ 

ಬಿಡುತ್ತಾ ನೆ. 
2. ಈ ಊರಿನ ಇನ್ನೊಂಭಂ ಹೆಸರಂ ಕೃಷ್ಣ ರಾಯಪುರ... ಈ ದತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಫನ 

ಗಿರಿ ರಾಜ್ಯದ ಕೊಯ್ಯೊಕಂಧಿಸಿ ಸೀವೆಯ;: ವಂಗ್ಚುಟ್ಟ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿತ್ತೆಂದಂ ಶಾಸನ 

ಪಾಠ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ, 

3 ದತ್ತಿ ದಾನ ನೆಡೆದ ಷ್ಕಾ ಸತೀರ್ಥರು ಆ ದತ್ತಿ ಭೂಮಿಯು ಹಲವು 

ವಿಭಾಗಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿ, ಅನೇಕರಿಗೆ . ಚೃ ತ್ವಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟರಂ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟೂ ಫೃಶ್ತಿಯೆಂದು 'ಸಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.. ̀ಇಲ್ಲಿ! ಶ್ರೀವ್ಯಾ ಸ 
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ಹಹಂರು ಪುರಂದರದಾಸರ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ 
ಕೊಟ್ಟೆರಂವ ವಿಚಾರವಿದೆ : 

1. ವಸಿಷ್ಠ ಗೋತ್ರದ ಯಜಂಶ್ಯಾಖೆಯ ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರ ಮಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 

ದಾಸನಿಗೆ ಎರಡಂ ವೃತ್ತಿಗಳು. 

2. ವಸಿಷ್ಠ ಗೋತ್ರದ ಯಜುಶ್ಯಾಖೆಯ ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರ ' ಮಗ ಹೇಬಣ 
ದಾಸನಿಗೆ ಎರಡು ವೃತ್ತಿಗಳು. ` 

3, ವಸಿಷ್ಯ ಗೋತ್ರದ ಯಜಃಶ್ಶ್ಯಾಖೆಯ. ಸ್ರೀಸರಂದರದಾಸರ « ಮಂಗ ಮನ್ನ 

ಪತಿದಾನನಿಗ ೩ ಎರಡು ವೃ ತ್ರಿ "ಗಳು. 

ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಷಿವಾಗಿರಂವ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರೆ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಪುರಂದರ 

ದಾಸರ ಗಂರಂಗಳಂ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಪ್ರರಂದರದಾಸರಂ, ಅವರ ಮೂವರ ವಂಕೃಳ 
ಹೆಸರಂ ಬಂದಿದೆ.ಶ್ರೀಪುರಂದರರಂ ದಾನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದ ಆವರಂ ಅನಂತರ 

ಏನನ್ನೂ ಯಾರಿಂದಲೂ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಶಾಸನದ ಖಿಚಿತೆಗೊಳ್ಳು ವ ಅಂಶ, 

ಟದರೆ 'ಅವರಂ ಜೀವಂತವಿದ್ದ. ರು. 

ಈ ಶಾಸನದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರಂವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಂಂಗಳಿವು. 

1. ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರಂ: ವಸಿಷ್ಠ ಗೋತ್ಸ, ಯಂಜಂಶ್ಯಾಖೆಯವರಂ, 
ಯೆಂಜಂರ್ವೇದಿಗಳಂ; 

2. ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೫೨೬ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳೊ ಇದ್ದರು, : ಇವರು ಕೂಡ 

ತಂದೆಯಂತೆ ದಾಸ ಅಂಕಿತ ಪಡೆದಿದ್ದರಂ, ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯ ಶಾಸನಕ್ಕನಂಗಂಣ 
ವಾಗಿ ಈ ಲಕ್ಷ ದಾಸ, ಜೇಬಣದಾಸರಂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, 

- ಶಾಸನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪುರಂದರೆದಾಸರಿಗೆ ಸಂಮಾರಂ ೪೬ ವರ್ಷ, (ಅವರಂ ನಿರ್ಯಾಣ 

ಹೊಂದಿದ್ದೂ ೧೫೬೪ರಲ್ಲಿ ಎಂದಂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ). - ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ೩ ತಕ್ಕ 
ಆಕರ ಇನ್ನೂ ದೊರೆತಿಲ್ಲ, 

ಎಜಯಂಬಾಸರ ಒಂದಂ'ಸಂಳಾದಿಯೆಲ್ಲಿ” ಪುರಂದರದಾಸರು, ಪುರಂದರ, ವರದ 

ಗುರು, ಅಭಿನವಗಂರಂ,  ಮಧ್ವನತಿ ಎಂಬ | ಅಂಕಿತಗಳಿಂದ ಕೃತಿ ರಚನಿ ಮಾಡಿದರೆಂದು 

ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ; 

IW ಇದರಲ್ಲಗ್ಗನಾಲ್ವ ರಂ;ಮಂಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿದೆ.” -ಮಧ್ವಪ್ಸೆದಾಸ-: ಪಧ್ಮಪಸಿ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ 
ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. .. ಹೇಬಣ, ಆಂದರೆ ಹೀಗಿರಬಹುದಂ. ಎಂದಂ` ನಮ್ಮ `ಊಹೆ:(ಹೆಚ್ಚಿರಳುು 

ಹಿರಿದಾದ -ಬೆರಳಂ) ಹೆಬ್ಬಣ್ಣ . ಹೇಬಣ್ಣ-ಹೇಬಣ. ಇರಬೇಕು:- ..ಹಿರಿಯಣ್ಣನೆಂದೇ: 



ಪ್ರಮುಖ ಹರಿದಾಸರು ಹಾಗೂ ಅದರೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಚನೆಗಳು 391 

ಅನೇಕ ಜನ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೊಪುದಿದೆ. ಪುರಂದರದಾಸರ ತಂದೆ ವರದಪ್ಪಸಾಯಕ. ಅವನ 
ಹೆಸರನ್ನೆ ಹಿರಿಯ ಮಗನಿಗೆ ಇರಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅದು ಹೆಬ್ಬಣ್ಣ-ಹೆಬಣ್ಣ-ಹೌಬಣ 

ಆಗಿರಟೇಕು. "ವರದ ಶ್ರೀವೆಂಕಟಪುರಂದರವಿಠಲ' ಅಂಕಿತದ ಒಂದಂ ಕೀರ್ತನೆಯೂ 
ಇದೆಯೆಂದು ಉದ್ದೆ ರಿಸಿರಂವ ಜಾಗೀರದಾರರಂ,16 ಅವನೆ ಹೇಬಣ್ಣನೆಂದಂ ಊಹಿಸಿ” 

'ದ್ಧಾರೆ, ನಾಲ್ಕನೆಯವನಿದ್ದು, ಅವನಿಗೆ ಉಪನಯನ' ಆಗದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವನ 
ಗೋತ್ಸ, ಪ್ರವರ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದಾಸರ ಅನಂತರ ಕೆಲವು" ಕಾರ್ಪಣ್ಯದ ದಿನ 
ಗಳನ್ನು, ಡಾ'ಆರ್, ಜಿ. ರಾನಡೆಯವರೂ ಪ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾ, ಪಿಸಿದ್ಧಾಃ ರೆ.287 

ಶ್ಲ ಶ್ರೀಪ್ಪರಂದರದಾಸರ ಈ ಕೆಲವು ವಿವರ ಶಾಸನ ನೀಡಿದರೂ, ಅವರ "ಚರಿತ್ರೆ 
ಇತಿಹಾಸಿಕ ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಅವ್ಯತವಾಗಿದೆ”. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ. ವಿಷಯಂ 
ಪ್ರಕಾರ ದಾಸರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ವಂಗಳು ವರನ, ಗುರು, ' ಅಭಿನವಪುರಂದರ, 
ವಂಧ್ವಪತಿ ಎಂಬ ನಾಲ್ವರು ಗಂಡು, ಮಂಕೃಳಿದ್ದರೆಂಬುದು ಇವರಲ್ಲಿ ವಂಧ್ರಪತಿ 
ಒಶಾಸನದ ಮಧ್ಯಪ ಒಬ್ಬ! ನ ಮಿಕ್ಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಊಹೆಗೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ. 
'ಏಿತಿಹಾಸಿಕೆ ಅಂಶಗಳಿಗೇ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ತೊಗಬೇ ಕಾಡ್ಜರಿಂದ ಶಾಸನ ರ್ಶಿವಾಡನೆಂದು 

'ಹೇಳಬಹಂದು. 199 “ಅವರ ಜೀವನದ ಮಸ್ತವೆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳದೆ ' ಅಂಧ 
ಶ್ರದ್ಧೆ ಯ ಕಟ್ಟೂಕತೆಗಳನ್ನೂ ಮಾತ್ರ ದಾಸರ ಸಮಕಾಲೀನರು ಮಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ 

ಬಿಟ್ಟು ಹೋದುದು ಅವರ (ಪುರಂದರರ) ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಮಾಡಿದ, ಅಪಕಾರ” ಎಂದರ 

ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬಹಂದು.'' 

ಪುರಂದರದಾಸರ ನಿರ್ಯಾಣ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿವಾದವಿದೆ.' ಅದಿಲ್ಲ 
ಅಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರ ಮಗೆ ಮಧ್ಯ ಪತಿಯ ಕೇರ್ತನೆಯಂತೆ, ರಕ್ಷಾ ಕ್ಷಿ ಸಂವತ್ಸ ರದೆ 

ಪುಸ್ಕಾಂತ ರವಿವಾರ : ತೆರಳಿದರು ಹರಿಪುರಕಿಂದು' ಪ್ರರಂದರದಾಸರಂ ದೀನಬಂಧು 

...ವಿರೊಪಾಕ್ಷಕ್ಷೇತೃದಿ ವಿಕಲನ ಸನ್ನಿ ಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಶರೀರವನ್ನೂ ಇರಿಸಿ” ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 
ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಂಪೆಯೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು, (ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಸನ್ನಿ ಧಿಯಲ್ಲಿ 

ಎಂಬ ಪಾಠ-ಕರ್ಣಾಟಕ ಭಕ್ತವಿಜಯ : ಪುಟ-೨೨೦) ವಿಜಯದಾಸರು ..ಹೇಳಂವುದಂ 

ರಕ್ತಾಕ್ಷಿ ವತ್ಸರ ಆರ್ಕವಾರ, ಇಂದು ಶ್ಷೆಯ,,, ಯುಕ್ತ ಪುಷ್ಯಮಾಸ...''ವಿಜಯದಾಸರಂ 

ವಂದ್ಯ ಪತಿಯ _ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನೆ ಅನಂಸರಿಸಿದಂತಿದೆ. ' ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಸಡೆದಿರಂವೆ 

ನಿದ್ಧಾ ೦ಸರ ಸಂಶೋಧನೆಯಂತೆ ಪುರಂದರದಾಸರಂ ಕ್ರಿಶ, ೧೫೬೪ರಲ್ಲಿ. ಜಿರಿಪುರಕ್ಕೆ | 
'ದಿರಬೇಕು. ಆಗ್ಗೆ ಅವರಿಗ್ಗೆ ೮೦ ವರ್ಷ ಸಂದಿತ್ತೊ. "ಕಲ್ಲನ್ನು ಕಡೆದು ಚೆಲುವಾದ 

ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಗ್ರ ಹನನ್ನು ದೇ ವರಾಗಿ ಸಮದ ರೂಪಣ, : ಆದಂ ಪುರಂದರ 

ದಾಸರ ಸಾಹಿತ ನಿಷ ಪೃತಿಬಿಬಿಸಂತ್ರ ದಬ” ನರಾತಂ ಯಶಾರ್ಥವಾರದ, a 
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ಕನಕದಾಸರು ' 

ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರರಂದರದಾಸರ ತರುವಾಯ ಕೂಡಲೆ ನೆನಫಿಗೆ ಬರುವ 

ಹೆಸರು ಕನಕದಾಸರದು. 'ಹರಿದಾಸಸಸಹಿತ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಹೆಸ ರಾಂತ ಇವರಿಬ್ಬ ರನ್ನೂ ಬಾಸ 

ಪಂಥದ ಅಶ್ವಿನೀ ದೇವತೆಗಳೆಂದೆ ಕರೆಯಂವ ವಾಡಿಕೆ ವ್ಯಾ ಸರಾಯರ 'ನೇತ್ಯ ೃತ್ವದಲ್ಲಿ 

ಇವರಿಬ್ಬ ರೂ ತಮ್ಮ ಜೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರ ದಾಯಕ್ಕೆ 

ಶೋಭಾಯವಾನರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಂದರದಾಸರು ಸಂಗೀ ತಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ವದ ಪಿತಾಮಹರೆನಿ 

ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದ ರೆ.ಕನಕದಾಸರಂ ಕಾವ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ॥ ಒಂದು ಸ್ಟಾ ನ 

ಪಡೆದಿದ್ದಾ ರೆ. “ಕನಕೆದಾಸರು ದಾಸರಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು : ಅದೇ ಅವರ ವೆ ಶಿಷ್ಟ Ny miu 

ಪುರಂದರದಾಸರಸ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಯಲ್ಲಿ 'ಕೀರ್ತೆನೆಗಳನ್ನು ಕನಕದಾಸರು ರಚ್ಛಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ, 

ಆವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ. ಅತುಳ ಭಕ್ತಿ ಕಾವ, ವ್ಯಕ್ತ ತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಡಂಬಂದಿರಂವ್ರದಂ 
ಅವರ ಕಾವ್ಯ (ಪಜ್ಞೆ. ಗೆ ದ್ಯೊ ಶಕ, ಸಂಖ್ಯೆ ಯ "ಡೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆರಿದಾದರೂ- ಕನಕ 

ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಅವುಗಳದ್ದ ಸ ಂತಿಕೆ, ವಶಿಜ್ಛತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಕಾವ್ಶ ಕ್ಷೇತ್ರ! ದಲ್ಲಿಯೂ 
ಉಳಿದ ಹರಿದಾಸ ರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಟದ. ಕಾವ್ಯ ಪ ಸ್ರಚ್ಞೆ ಪಡೆದಿರುವವಂಬುದನ್ನು ಕನಕದಾಸರ 

ಕ್ರ ತಿಗಳ ಅವಲೋಕನದಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಕನಕದಾಸರ ವ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ದಾಸಪರಂಪರೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪುಚ್ನೆಗೆ ಒಳೆಗುದರೂ, ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ಕಿವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಗೆ ಮೂಲಭಕ್ತಿ 
ಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಆದರಿಂದಾಗಿದೆ; ಅವರು ಕೀರ್ತನಕಾರರು ಮಾತ್ರ. ಅಲ್ಲ, 
ಕವಿಗಳೂ ಹೌದು. ಏಕೆಂದರೆ ಹರಿ ಹಿತ್ಯದ ಹರಹು , ಪರಂಪರಾನುಗತವಣಿಗಿ 

ಸಂಭಾದಿ, ಕೀರ್ತನೆ, ai ಸಿವಿತಗೆ ಕನಕದಾಸರ ಕಾವ್ಯ 

ಕೃ ತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತರಗೊಂಡಿತಂ. ಭಂಸ್ಸು 'ಎಂಡಿತ ಕನಕದಾಸರೆದ್ದೆ. 
ಕನಕದಾಸ ರ ಈ ಕಾವ್ಯಪ ಚೆ. ಕೃತಿರಚನೆ, ಮುಂಬಂದ ಹರಿದಾಸರಿಗೂ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಗೆ 
ಪ್ರೇರಣನೀಡಿತೆಂದೂ ೫ ಹೇಳಬಹುದು, | 

ಕನಕದಾಸರ ನಿಶಿಷ್ಟ ತೆ 

ಕನಕದಾಸರಲ್ಲಿ pe ಕುಣುವ ವಿಶಿಷ್ಠ ತೆ; (ನೇಶತಕೆದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದೆ ಕೆಳಸ್ವರ 

ದಿಂದ ಒಟ್ಟ ಶ್ರ ವಿಂಧ ಪೃ ಪಟಸ್ಯವಂಶ ಕೇರ್ತನಕಾರ, ಕವಿ ಅವತರಿಸಿ ಬಂಡ ವನ್ನೂ ಪು 

ಸಔ 

ಸ್ಯ *“ಯಮಾಂತ “' ಸುಭೂತರಂ” ನಂಜಲ್ಲ pe 

ಸೇರಿಸದ ಅನೇಕ 'ಪಟ್ಟೆ' ಸಂಪ ದಿಸೆಯಸ್ಸ ರ ಹರಿಬಾಸಟೆಲ್ಲ ಮಾ; ಸೇರಿಸು: ದಲ್ಲಿ 

ಆದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ವಂಧ್ಯಸಂಪ್ರದಾಯ ರೀತ್ಯಾ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ದಾಸದೀಕ್ಷೆ 
ನೀಡಲಿಲ್ಲವೆಂಬಂದಂ, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕನಕದಾಸರು ಏಕವೇವಾದ್ಧಿತೀಯಂರಾಗಿ 

ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ, ಆಗ್ಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ-ಡಾಂಭಿಕರ ನಡುವೆ ಹೇಗೆ ಎದ ತೋರಂ 
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ತ್ತಾರೆ, ಅವರಂ ಪಟ್ಟಿರ:`ಹುದಾದ ಬವಣೆ, ಶಿಳಿಯುವಂಶೆಯೆ ಹರಿದಾಸ ಆಂದೆ. 

ಒಂದು ರೀತಿಯ ತಿರುವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದೂ ಗಮನಾರ್ಹ, 

ನಾಸರ ಜೀವಿತದ ಅವಧಿ ಇನ್ನೂ ಖಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರದಿದ್ದರೂ 

ಆವರ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡಿರುವ ಗಂರುವರ್ಯರು, ಇತರ ಕವಿಗಳಂ, ಆರಸರು 

ಇವರಂಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ಸದರ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧರಿಸಬೆ ತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 

ಅವರ ಕೃಶಿಗಳಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ, ಸಂಮಾಜಿಕ ಘಟನೆಗಳೂ ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರರಂದರ 

ದಾಸರ ಜೀವನಾವಧಿ ೧೪೮೪-೧೫೬೪ ಎಂಬಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಕವಾಗಿದೆ. 

೧೫೨೧, ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಕುಹಂಯೋಗವನ್ನು ವ್ಯಾಸರಾಯರು (ಪೆರಿಹರಿಸಿದ್ದು K 

೧೫೩೯, ವ್ಯಾಸರಾಯರಂ ವೃ ಲಿದಾವನ; ನಸ್ಮರಾದ ಸ ಸವಂಯ ಪುರಂದರ-ಕೆನಕದಾಸ 

ರಿಬ್ಬರೂ ಆಗ ಗುರುಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿಯೆ ಹರಿದಾಸರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಆಧರ 

ಗಳಿಂದ, ಹಾಗೂ ಇ ಪ್ರರಂದರಜಸರಿಗಿಂತ ಕಿರಿಯವರಾದ ಪ್ರಯಚ್ಛ, ಕನಕೆದಾಸರಂ 

ಸುಮಾರಂ ಕ್ರಿ, ಪ. ೧೪೮ರರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೆಂದಂ ಶ್ರುಶಪಡಿಸಬಹಂದಂ, (ಇದಕ್ಕೆ 
ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿಸರಂ ಕೆಲವು ನರ್ಣನೆ-ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯಂನ ರಾಯಚೂರು ಯುದ್ಧದ 
ದೃಶ್ಯ-ಎಲ್ಲ ಇಂಬಂಕೊಡುತ್ತವೆ. 

ಕನಕದಾಸರು. ಹುಟ್ಟಿದ "ಜಾಕಿ, ಕುಲ ಯಾವುದೆಂಬಂದಂ1 ಒಂದು ಓಡೆಯಂ 

ಲಾರದ ಒಗಟವೆ ಆಗಿದೆ'ಯೆಂದಿದ್ದರೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೆಂಶೋಧನೆ, ಕನಕದಾಸರು ಜಾತಿ 
- ಯಿಂದ ಕುರುಬರೆಂದಂ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿವೆ. 1 ಅವರನ್ನೂ ನಾಯಕ (ಬೇಡ)ರೆಂದೂ ' 

ಹೇಳುವವರಿದಾರೆ, ಫೀಪುಣದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆ ಎಂದಂ ಪ್ರಜಾರದಲ್ಲಿರಂವ ''ದಾಸರ 

ನಿಂದಿಸಬೇಡೊ ವಂನುಜ-ಹರಿದಾಸರ ನಿಂದಿಸಬೇಡ'' ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಕಕೆದಾಸರ 
ಕಬ್ಬಲಿಗ ಜಾಶಿಯವರೆಂದು, ತುಂಂಬಿಂರರವತಾರಾಂಶರೆಂದೂ ಹೇಳಿದೆ. ಇವು ನಮ್ಮಾ 

ವಾಸ್ತವ ಜ್ಞಾನದ ಅಭಾವವಷ್ಥೆ. ಕನ”ದಾಸರಂ ಜಾತ್ಯಾ ಅಂಡೆ ಕುರಂಬರೆಂದು, ಶ್ರೀ 
ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಇದಮಿತ್ಸಂ ಎಂಬಂತೆ ಶಿಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ.'8 ಕನಕ 

ದಾಸರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲ, , ಲಿಂಗಪಂತರಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ಆವರು ಯಾವ ಜಾತಿ? 
ಅವರದ್ದು ""ಹರಿಭಕ್ತ'' ಜಾತಿಯೆಂದೆನ್ನ ಬೇಕಷ್ಟೆ, "ಅವರು ಹರಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲೇ 

ವಿಂಂದೇಳೆಂವ ಸಂತರಾದ್ದ ರಿಂದ. 

ಕನಕದಾಸರು "ಕುರಂಬ'ರೆಂದಂ ನಿರ್ಧರಿಸಲಂ ಒಂದಂ ಕಾರಣ ಅವರ ತಂದೆ-ತಾಯಿ 

ಯರ ಹೆಸರು, ಬೀರಪ್ಪ-ಬಚ್ಚಮ್ಮ ಎಂಬುವವರ ಮಗನಾಗಿ, ಕನಕೆದಾಸರಂ 

ಹಂಟ್ಟಿದರಂ.  "ಬೀರಪ್ಪ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕಂರಂಬರಲ್ಲಿಯಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಡೆ ನಾವು 
ಕಾಣಂವುದಿಲ್ಲ. ಬೀರೇದೇವರು, (ಬೀರೇದೇವರ ಒಕ್ಕಲು) ಕುರುಬ ಪಂಗಡದ 

ದೇವತೆಗಳು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮಾ ಒಂದೆರಡಂ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂಸರಿಸಿ 
ರುವ ಧಾಟಿ "ಬೀರಪ್ಪ' ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನ ಇರಿಸಿಕೊಂಡ ಕಂರಂಬರು  ಶೈವವಂತಸ್ಥರೂ ' 

ಹೌದು, ತಿರುಪತಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ನಡೆದಂಕೊಳ್ಳುವವರೂ ಇದಾರೆ, ಕನಕದಾಸರಂ 
13 
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ತಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಾಯೆಕರು, ಕಬ್ಬಲಿಗರೆಂದಂ ಕೆರೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ 

ಕನಕದಾಸರನ್ನು "ಕಂರುಬ' ಪಂಗಡದಿಂದ ಬಂದವರೆಂದೆ ಹೇಳಬಹುದು, ಈ ಕುಲ ಆ 
ಕುಲವೆಂಬುದನ್ನು ಮರೆತು, ಏರಿ ಬೆಳೆದದ್ದು ಆವರ ಸಾಧನೆ, ೫9 ಅವರಂ ಕಾಲ-ದೇಶ, 

ಮತತತ್ವ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಂರಿದ ದೇವ ಜೀನಿ, ಸರ್ವ ಸಮದರ್ಶಿಗಳು ಅದೇ ಅವರ 

ಕನಕದಾಸರಂ ಹರಿದಾಸರಾಗುವ ಮೊದಲು ಕಾಗಿನೆಲೆಯವರಾಗಿದ್ದು, ಬಾಡೆ 
ದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರಲೇಬೇಕು (ಬಾಡದಾಸ, ಬಾಡದಾದಿಕೇಶವ 

ಎಂಬೆಲ್ಲ ಅಂಕಿತ, ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿವೆ). ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅವರ ಹಂಟ್ಟೂರಂ 
ಎಂಬುದಿನ್ನೂ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸದಂತೆ ಬಾಡ, 'ಪನ್ನೆರಡರ' "ಹಿರಿಯೂರಾ 
ದಂತೆ', ಕಾಗಿನೆಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ.ಶ, ೧೦ನೆ ಶತವಕಾನದಿಂದಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪದದ, ಆನಂತರ ವಿಜಯ 

ನಗರದ ಪಡಿಮೂಲೆಯಾಗಿ ಮೆರೆದ ಊರು. ಊರು ಎಂಬಂದಕ್ಕಿಂತ '"ಕಾಗಿನೆಲೆಪುರ'' 

ಬೆಂದೆ೫! ಶಾಸನಗಳು ವರ್ಣಿಸಂಶ್ರವೆ, ಕನಕದಾಸರಿಗೂ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಆಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಳಮೆ 

ಸಾರಂವ ಅನೇಕ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಇವೆ, ಕನಕದಾಸರ ಉಪಾಸ್ಯ ದೇವತೆಯಾದ "ಕಾಗಿನೆಲೆ 
ಯುದಿಕೇಶವ' ನಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ನರಸಿಂಹ ದೇವಾಲಯವೂ ಇದೆ. 
ಕಾಗಿನೆಲೆಯ ಬೃಹತ್ಕೆರೆ, ಗ್ರಾವಂವನ್ನೂ ತೆಂಗು-ಕೌಂಗಂಗಳ ಆಗರವಾಗಿಸಿದೆ. ಇಂದಿನ 

ಕಾಗಿನೆಲೆ ಜನವಂನದಲ್ಲಿರುವುದಂ ಕನಕದಾಸರ ಅಂಕಿತ ದೈವವಿರಂವ ಸ್ಥಳವೆಂದು 

ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಗೆ. ಬಂದಿರಂವುದರಿಂದಲೇ, ಕಾಗಿನೆಲೆಗೆ ಸವಿೀಪದಲ್ಲಿರಂವ ಕನಕದಾಸರ 

ಜನ್ಮಸ್ಥಳವೆನ್ನುವ ''ಕುಮ್ಮೂರಂ'' - "ದಾಸ" ಪಂಗಡದವರ ಗ್ರಾವಂ. ಇಲ್ಲಿ, 
ಇರುವ ತಿಮ್ಮಕೇಶವ ' ದೇವರಗಂಡಿ, ಕನಕನ ತಂದೆ ಬೀರನಾಯಂಕ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು, 

ಚಿಕ್ಕಗಂಡ್ಡ ವೊಂದರ ಮೇಲಿದೆ. ದಾಸರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರಂ. ಅವರೆಲ್ಲ "'ಬೇಡ''ರ 
ಗಂಂಪಿಗೆ ಸೇರುವಂಥವರಂ. ರಾಮಾನುಜೀಯ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯ ಶಿಷ್ಯರಂ. ಆನೆ 

ಗೊಂದಿಯ ರಾಮಾನುಜ ಪರಂಪರೆಯ ಗಂರಂಗಳು ಇಂದೂ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು, ವೈಷ್ಣವ 
ದೀಕ್ಷೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕನಕದಾಸರಿಗೂ ಬಾಡಕ್ಕೂ ಏನು ನಂಟು? ಆಲ್ಲಿಯ 
ಕೆಲವು ಸ್ಮಳಗಳಂ ಅವರ ನೆನಪಾಗಿ, ಇವೆ: ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ತಿಳಿಯ: ಪ್ರದೆಂದರೆ, ಕನಕ 

ದಾಸರು ಕಾಗಿನೆಲೆ ಬಾಡಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನಾಳಂವ ಸಾಮಂತ ರಾಜರಾಗಿದ್ದರಂ. 
ಅರಸುತನ, ತಂದೆಯಿಂದ ಪರಂಪರಾನುಗತ ಆಗಿ ಬಂದುದಂ. 

ಕನಕದಾಸರು ದ್ವ ಫತೆ ಪಂಥೀಯರೆ ಅಥಹಾ ರಾಮಾನುಜೀಯ ಪಂಥದವರೆ 

ಎಂಬುದೊಂದಂ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಓಂದಂ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು, 
“ಕಾಲಮಾನದ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಜಡತೆ ಅವರ ಭಾಗಎತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ 

ಸೇರಿರುವುದಂ ಫ್ಯಾಭಾವಿಕವಂಗಿದ್ದರೂ, ಆವರು ಕಾಲ, ದೇಶ? ಮತ-ತತ್ವ ಇವು 
ಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿದ ದೇವ ಜೀವಿಗಳ, ಸರ್ವಸಮದರ್ಶಿಗಳು. ಈ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ 

ಕಾರಣ, ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಪೀಠಿಕೆಯ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮಾನಂಜರಿಗೆ ಶರಣು 
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ಹೋಗಿ, ಅನಂತರ ರಾಮಾನಂಜ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 'ತಾತಾಚಾರಿಯರಿಗೆರಗುವೆ' 

ನೆಂದಿದ್ದಾರೆ : ಅವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅವರ ಅಧಿದೇವತೆಯಾದ ಕಾಗಿನೆಲೆಯ ಆದಿಕೇಶವನ 

ಸ್ತುತಿ ಕಾಣಂತ್ರದೆಯೆ ವಿನಾಹ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ : 

ಶ್ರೀಗಿರಿಜೇಶ್ವರನಾತ್ಮಾಭಿರಾಮ ಸದ್ 

ವಾಗೀಶಹಿತ ಪರಂಧಾಮ ॥ 

ಕುಗಿನೆಲೆಯರಂಗ ಸುರಸಾರ್ವಭೌಮ ಸು 

ತ್ಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸೊ ಪೂರ್ಣಕಾಮ ॥ 

ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸರ್ನೋತ್ತವಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ : ಹಾಗೆಯೇ ತ್ಲಿವಂಊರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಯ 
ತಾರತವ್ಯೂಕೆಯ ಕೂಡ ಆನಂತರ ಬರಂವ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಶ್ರೀಮದ್ಗುರುರಾಯ ದುರಿತ ವಿಜೇಯ ದು । 

ಷ್ಠುಮ ವ್ವಿಚ್ಛೇದನಾಹ್ಲಾಡ ॥ 

ತಾಮಸಗುಣನಾಶ ಸಾಶ್ವಿಕೋಲ್ಲಾಸ ಶ್ರೀ ॥ 

ರಾಮಾಸುಜಮುನಿ ಶರಣು ॥ 

ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ರಾಮಾನಂಜರನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ :. 

*'ರಾಮಾನುಜರೇ ನಮೋ ನಮೋ" 

ಸ್ವಾಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೂಪ ನಮೋ ನಮೋ 

ಎಂದಂ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಹಿಡಿದಿರೆ ದಂಡಿಕಾವೇಷ್ಟಿ . . ಮೃತ್ತಿಕಾ 1 

ನಿಡುಶಿಖಿಯಜ್ಞೋಪವೀತದಿಂದ ॥ 

ತೊಡೆದ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಶ್ರೀಚೂರ್ಣದಿ ಒಪ್ಪುವ 

ಒಡೆಯರಾಮಾನುಜರೇ ನೆಮೋ ನಮೋ॥ 

ಎಂದು ರಾಮಾನಂಜರನ್ನೂ ಕೊಂಡಾಡಿದ ನಂತರ 

“ವ್ರ ರೀತಿಯೆ ಕೆಂಪುವಡೆದ ಸದ್ಗುರುಕರ 

ವಾರಿಜೋದ್ಭವ ಶಿಣ್ಯೆಜನರ ॥ 

ಪ್ರೇರಿಸಿ ನಾಲ್ಕಗೆ ಫಲವೀವ ತಾತಾ | 

ಚಾರಿಯರಡಿಗೆರಗುವೆನಂ॥ 353 

(ನಾಲ್ಕು ರೀತಿ ; ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ), 4 
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ಎಂದು ತೆನ್ಮು ಗುರುಗಳುದ ತಿರುಮಲೈ ತಾತಾಚಾರಿಯವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

'ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ'ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರು ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವ ಮಾಧ್ಯ ಶಿ 

ಗುರುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ತತ್ವದ 
ಓರಿವೆಂಯೂೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಣಿಕಿದೆ. ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಕೃತಿಯಾದರೂ, 

ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ತಿರುನಾವಂಧಾರಿಗಳೆ ; ಆದರೆ ಈ ಗುರಂಗಳು ಕನಕರಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆ 

ನೀಡಿದೆ ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅಂಕಿತ ಪಡೆದಿರುವುದೂ ಅಸಂಭವವೆ. 
ತಂದೆ ಜೀರನಾಯಕನ ಕಾಲದ ತಿವ್ಮಾಪ್ಟನಭಕ್ತಿ, ರಾಮಾನಂಜೀಯ ಗುರುಪರಂಪರೆ 

ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಇದೇ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ "ತಂತಾಚಾರಿಯ' ಅಡಿಗೆರಗಿರಲೂ 
ಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದ ವಿಶೇಷ ಕನಕದಾಸರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರು 

ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅವತಾರವಲ್ಲ : ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠರಣ್ಶೆ ಸೈ, ಅವರ ಸ್ಹುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ವ 

ಸಂಪ್ರದಾಯದ ತಾರಶಮ್ಯಸ್ತಾತಿ ಕಾಣಬರಂವುದಿಲ್ಲ.. ''ರಾಮಾನಂಜರಂ ಮಾನವನ 

ದೈವೀ ಸಾಧನೆಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ 

ರೇನೊ ನಿಜ. ಹರಿಸರ್ವೋಶ್ರಮತ್ವವನ್ನೂ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ 

ಕನಕದಾಸರಂ, ರಾಮಾನುಜ ಪಂಥವನಃಸರಿಸಿದ ' ಹರಿಭಕ್ತರೆಂದಂ' ತಿಳಿಯಬರಂತ್ಹದೆ. 

ಹೀಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ, ಕರ್ಣಾಟಕದ. ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ-ದ್ವೆ ಲತ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರತಿ 

ಪಾದಕೆರ ಜತೆ ಕನಕದಾಸರ ಹೆಸರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲು ಕಾರಣ? ಕನಕದಾಸರ ಹೆಸರಂ 

ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂಸಿರುವುದು ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯವರೆಂದೆ, ಅದಲ್ಲದೆ ಕೀರ್ತನೆ 

ಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಸುಳುಹು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ''ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ 

ತಿರಂಳಾದ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ವಿಷ್ಣಾಭಕ್ತಿಯ ತಳಹದಿಯ 
ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದವರು ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ಶ್ರೀವಂಭ್ಯಾಚಾರ್ಯರು''364 

ಎಂಬ ಈ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಹಂಟ್ಟಿನಿಂದ ಶೂದ್ರನಾದ್ಧ (ಕಂರಂಬ) ಕನಕನಿಗೆ ವಂದ್ಲ 

ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹರಿದಾಸದೀಕ್ಷೆ ದೂರೆಯುವುದಂ,  ವಂಧ್ವವಂತಾವಲಂಬಿಯಾಗವುದಂ 

ಕೆನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ. ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮಾತು. ಶೂದ್ರ ಯಾವ ವಂತಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದರೂ 
ಆತ ಹುಟ್ಟು ಶೂದ್ರನೆ, ಬೇರೆಯವರು ಇವನನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸರು. 'ಆದಂ ಅವರ 

ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ, ಜಾತಿಗೆ ಅಗೌರವ. ಏಕಲವ್ಯನ ಗುರುಭಕ್ತಿಯಂತೆಯೆ ಕನಕನಿಗೆ ದೊರೆತ 
ದೀಕ್ಷೆ : ''ಕನಕದಾಸನ ಮೋಲೆ ದಯಮಾಡಲಂ ವ್ಯಾಸಮಯನಿ'' ಎಂಬ 'ಪ್ರರಂದರದಾಸರ 
ಕೃತಿ ಅಂದಿನೆ ಕೆಲವು ಮಶಾಂಛರನ್ನೂ ಗುರಂತಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ಅವರಂ 
ದಾಸದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದು (ಒಲಿದ ಸ್ವಾವಿಂ ಕಾಗಿನೆಲೆಯಾದಿಕೇಶವನ ಅಂಕಿತ ಅವರೇ ಇರಿಸಿ 

ಕೊಂಡದ್ದಿರಚೇಕಂ. : ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ದಾಸದೀಕ್ಷೆ. ಕೊಟ್ಟ ಬಗ್ಗ ಈವರೆಗೆ ಖಚಿತ 

ಪ್ರಮಾಣ ದೊರೆತಿಲ್ಲ) ಹಂಪೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಅಂದು ರಾಜಗುರುಗಳಾಗಿ-ಹರಿದಾಸರ 

ಸಂಘಟಕರಾಗಿ, ವಿಶೇಷ ವರ್ಚಸ್ಸಿನಿಂಬೊಡಗೂಡಿದ್ದ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಯರ ಪರಿಚಯವೂ 
ಆಗಿರಬಹುದು” ಹಾಗೂ ಅವರ. ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಪ್ರತಿಬೆ ಶೂದೃನಾದ ತನ್ನನ್ನೂ 
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ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕೆ ಮನೊ ಸಾಪ ಕಂಡು ತನೆ: ತಾನಾಗಿ ಒಳೆಗಾಗಿರಬೇಕಂ. 
ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ -ಶ್ರೀಪ್ರರಂದರದಾಸರಂ, ಜರಿದಾಸಕೂಟ, ವ್ಯಾಸರಾಯರ 

ಶಿಷ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಶ್ರೀವಾದಿ 

ರಾಜರು ಮಂಂತಾದವರ ಪರಿಚಯ ಸಹ ಆಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಪುರಂದರದಾಸರು 
ರಚಿಸಿರಂವ ಕೀರ್ತನೆ : 

ಕನಕದಾಸರ ಮೇಲೆ ದಯೆಮಾಡಲು-ವ್ಯಾಸ 1 
ಮುನಿಯ ಮಠಥವರೆಲ್ಲ ದೂರಿಕೊಳ್ಳುವರು ॥ 

ಎಂಬುದು ಕನಕದಾಸೆರ-ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರ ಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಎಂತಿತ್ತೆಂದಂ ತಿಳಿಸೆಂವ ಪ್ರಮಾಣ 
ವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕನಕದಾಸರು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ವಂದೆ ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿಕೊಂಬಲ್ಲಿ 
ಒಂದಂ ಪಂಥ ಅನಂಸರಿಸಬೇಕುಗಿಯೂ ಇತ್ತು, ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ, 

ಶ್ರೀವಾಯುದೇವರಿಗೆ ದ್ವೈತ ಮಶೀಯರಂ ಕೊಡುವ ಸ್ಥಾನ, ತಾರತವ್ಯೂ ಅನು 

ಸರಿಸದಿರುವಿಕೆ ವಿರಳ; ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗದು. 

ಉದಾ : ‘ 

“ಪರಮ ಪದವಿಯನೀವ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ” 

ಧರೆಯೊಳಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾನವರೆಲ್ಲ ಭಜಿಸಿ ॥ 

ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆಯ ಕೊನೆಯ ಸಾಲುಗಳು : 

ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ತುರೀಯಾಶ್ರಮವನೆ ಧರಿಸಿ | ' 
ಕಲುಷರಾದ ಮಾಯಿಗಳನು ಸೋಲಿಸಿ ॥ 

ಬಲವಾದ ಮಧ್ವಮತವನ್ನು ಬಲಿದೆಂದೆನಿಸಿರಾಗಿ ! 

ನೆಲೆಯಾದಿಕೇಶವನೆ ಪರದೈವವನಿಸಿ ॥ 

ಎಂಬದೂ, 

""ಜಯ ಮಂಗಲಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭಮಂಗಲಂ'' ಪಃ 

ಎಂಬ ಮಂಗಲ ಗೀತದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ, 

| “ಮಧ್ಯಗೃಹದಾಕನಾ ಸತಿಯಲ್ಲಿ ಉದಿಸಿದಗೆ 1 
ಬೌದ್ಧ--ಚಾರ್ವಾಕ-ಮಾಯ್ಸಳಜರಿದಗೆ ॥ 
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ಮಧ್ವಶಾಶ್ವವನೆಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರಿಗೊರೆದಗೆ । ' 

ಮಂದ್ಳು ಶ್ರೀ ಆದಿಕೇಶವ ಭಜಕೆನಿಗೆ ॥'' 158 

ಎಂಬ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರು ಶೋರ್ಪಡಿಸಿರುವ ವಂಧ್ಯಮತ ಪಾರಮ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದನ 

ವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಮೋಲೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯತತ್ವಜ್ಞಾನ 

ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಂತ್ತೆಂಬುದೂ ಶಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರಂ ಮೂಲತಃ: 

ಕುರುಬರಾಗಿದ್ದು38 ಶೈವಧರ್ಮಾವಲಂಜಿ.'ಳಾದರೂ, ವೈಷ್ಣವ ಪಂಥದ ಪ್ಪ ಶ್ರಭಾವ 

ಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಹರಿಭಕ್ತರಾದುದೂ ವಿಶೇಷವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ಸಹಜ ಆಗಿ 

ಬಂದದಂ ಭಕ್ತಿ. ಅದು ಶೈವವೊ ವೈ ೈಷ್ಣವವೊ. ಹಾಗೆಯೆ ಅವರ ದೇವತಾ ತಾರತಮ್ಮ 

ಕೂಡ ಒಂದೆಡೆ ಒಡಮೂಡಿದೆ ; ` ' 

ಬಲವರೆನಿಸಿಪೆರು ಬಲ್ಲವರದಿಯರು 1 

ಪುಲ್ಲಲೋಚನ ಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮನೆಂಬುದನು ॥ ಪ ॥ 

ಅಜ ಜ್ಞಾನಾಧಿಕ ಬಲ್ಲ ಅನಲಸ್ನೇಹಿತಬಲ್ಲ | 

ಗಜಚರ್ಮಾಂಬರೆ ಬಲ್ಲ ಗರುಡಬಲ್ಲ ॥ 

ಭುಜಗೇಶ್ವರಬಲ್ಲ ಭೂರಿಲೋಚನ ಬಲ್ಲ । 

ಶ್ರಿಜಗಧಿಪತಿ ಕ್ರಿವಿಕ್ರವ:ನೆಂಬುದನು. ॥0॥ 388 

ಇದು ದ್ವೈತ ಪಂಥೀಯರ ತಾರತಮ್ಯ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕನುಗುಣವಾದ ಕೃತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ 

ವಾಯಂಗಳನ್ನೂು ಒಂದೇ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರುವುದೂ ವಿಶೇಷ. ಇದರಿಂದ ಕನಕದಾಸರಿಗೆ 

ಬೇಕಾಗಿದ್ದುದು ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರಮೇಯ ತತ್ಯಗಳ ತಿಕ್ಕಾಟ, ಪ್ರತಿಪಾದನ ಪ್ರದರ್ಶನ 
ವೈಭವ ಅಲ್ಲ : ಅವರು ಮಂತ ತತ್ವಗಳ ವಿವಾದದ ಗೋಜಿಗೇ ಹೋಗರಂ, ಅದಕ್ಕೂ 

` ಮಿಗಿಲಾದ್ಮೆಂದರೆ, "“ಹಂಟ್ಟಿಸಲೆ ಬೇಡ ಹುಟ್ಟಿಸಿದಕೆ ಪಾಲಿಸಿನ್ನು” ಎಂದು “ಈಶ 
ನಾಮ'ದಲ್ಲಿ : ಬೇಡಿಕೊಂಬ ದಾಸರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಶ್ರೀಯೊಂದೇ ಜೇಕಾಗಿದ್ದುದ್ದು ; ಕನಕ 
“ದಾಸರ ಹರಿಭಕ್ತಿ, ಹರಿಭಕ್ತರ ಗಂಂಪು-ಹರಿದಾಸಕೂಟದವರೆಲ್ಲ ಇವರನ್ನೂ ತಮ್ಮವ 

ನೆಂದಂಕೊಂಬಂತಿದೆ. . ಅವರ ಕೃಶಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಣಂವುದಂ, ತನ್ನ ಇಷ್ಟದೈವ ಆದ 
ಉಗಿನೆಲಿಯಾದಿಕೇಶವನ ಸರ್ನೊತ್ತವಂತೆ. ಕನಕದಾಸರನ್ನು. "ಯಾವುದೊ. ಒಂದು 

ಇಗವತೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಭಕ್ತಿಪಂಥಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರಬೇಕೆ''೦ತಲೂ ಹೇಳುವುದಿದೆ. 

ಆಗ್ಲೆ ಬೆಳೆದು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಭಕ್ತಿಪಂಥದ ಮಹತ್ವ ೈೊಗಂಡುಹೆಣ್ಣೆನ್ನದೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ಇರದೆ 

ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಮಂಕ್ಷಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ, ಧಾವಿಂ೯ಕರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರವರ. ಸುಖದಂಃಖ 

ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಯಿತ್ತುದಂ.1೩ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ 'ಯಾರೆ ಆಗಲಿ ಅವರ ಭಕ್ಷಿಪಂಥ 

ಪನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಪ್ರಗತಿಶೀಲವುನದ ಉದಾರ ಹೃದಯಿಂಗಳಾದ ವೈದಿಕರಂ ತಮ್ಮ 
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ಧರ್ಮದ ಶಾಸ್ತ್ರ, ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳ ನೀತಿ, ತಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಯಹೇಳಿ, ವರ್ಣಾ 

ಶ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಸಮಾಜದ ಭಸ್ಪತೆಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. 

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪುರಾಣಗಳ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು. ವ್ಯಾಸ 
ರಾಯರಂ ಇಂಥ ಪ್ರಗತಿಶೀಲರಲ್ಲೊಬ್ಬರು. ಪ್ರರಂದರದಾಸ-ಕನಕದಾಸರನ್ನೂ ಪ್ರರಸ್ಕರಿಸಿ, 

ತಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ ಆದ ಹರಿದಾಸಕೊಟ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಇವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರಂ. 

ಇದರಿಂದಾಗಿ,168 ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅವರು ಮಾಧ್ವಮತಕ್ಕೆ ಚಾಚೂತಪ್ಪದೆ 

ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ರಾಮಾನುಜನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ತತ್ವಗಳನ್ನು 

ಇತರರು ಅರಿತಂ ಧನ್ಯರಾಗಬಹಂದಾದರೂ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಲಂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, 

ಆದ್ದರಿಂದ ಕನಕದಾಸರು ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಕೈಗೊಂಡರೂ ಶಿವದ್ಧೇಷಿಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ, 

ಭಾಗವತರಾದರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಂತಾಚಾರ್ಯರ ಆನಂಗ್ರಹ ಪಡೆದರೂ 
ಮತಾನುಯಾಯಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು, ಒಪ್ಪುವಂಥದಂ. ಉಡುಪಿಯ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಲಯದ "ಕನಕ ಕಿಂಡಿ' ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ. ಕನಕನಿಗೆ ಕಂಡ 

ಅರಿವಿನ ಬೆಳಕು, ಸದಾ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ-ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, 

ಕನಕದಾಸರ ಭಕ್ತಿಗೆ, ಕಲ್ಲುಕರಗಿ, ಕಿಂಡಿಯೊಡೆದಂ ದರ್ಶನಭಾಗ್ಯವಿತ್ತರಂ, ದೇವಾಲಯದ " 

ಅರ್ಚಕರ ಹೃದಯ ಮಾತ್ರ ಪಾಷಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ದಂತಕತೆಯೆ ಆಗಲಿ, ಕಾಣುವ 
ದೃಶ್ಯ ತರಿಸುವ ನೈಜಭಾವನೆ. 

ಜೀವನ ದೆಳೆಗಳು 

ಕನಕಖಾಸರ ಬದುಕು ಮತ ಕುಲ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವಾಗ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯರ 
ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿದೇವೆ. ತಂದೆ. ಕಾಗಿನೆಲೆ ಬಾಡದ ಮನ್ನೆಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದು ಸ 

ಬಾಡ, ಬಂಕಾಪುರ ವಿಭಾಗದ ೭೮ ಗ್ರಾಮಗಳ ಡಣಾಯಕತನ ಜೀರಸ್ಪನದಂ. 

ಇಷ್ಟಾದರೂ ಮಕ್ಕಳಿರದ ಚಿಂತೆ. ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರಂ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಮತವನ್ನು 

ಸ್ಕೀಕರಿಸಿದವರು. ಮೇಲಾಳು ಅನಂಸರಿಸಂವ ವಂತ ಕಾಲಾಳಂ ಅನಂಸಂಸುವುದಂ 

ಸಂಭವನೀಯ. ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತಿಧರ್ಮ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಬೀರಪ್ಪ, ತನ್ನ ವಂಡದಿಯೊಡಗೂಡಿ 

ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಬಂದು ಅವನ 
ಇಷ್ಟಾರ್ಥವೂ ನೆರವೇರಿತು. ಶಿರುಪತಿಯಂ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ವರಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಜನಿಸಿದ 

ಮಂಗುವಿಗೆ ತಿಮ್ಮ ಪ್ಪನೆಂದೆ ಹೆಸರಿಸಿದರು. 
ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೆ ಬೆಳೆದ, (ಕೆನಕೆದಾಸ ಕೈತಿಗಳಲ್ಲಿ. ಅವರ ಕಾವ್ಯಪ್ಪಜ್ಞೆ , 

ಲೋಕಾನಂಭವ, ಶೃಂಗಾರಪ್ಪಿಯತೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಣತಿಗಳನ್ನು. ಗಮನಿಸಿದರೆ) 

ಡಣಾಯಂಕನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕಂಸ್ತಿ, ಯಂದ್ಧ ವಿದ್ಯ, ಓದಂಬರಹ, ವಮಂತ-ಧರು, 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರ. ಪುರಾಣ 



200 ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ : ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ 

ಅಂಗಸಾಧನೆ, ನಿಯಶಿಗಳಿಂದ ಜಟ್ಟೆಯಾದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಯಂದ್ಧವಿದೈೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ 

ಗಳಿಸಿದ, ' 

“ಕನಕ ದಳದಲ್ಲಿ ಕಲಿತನೆಂದರೆ ಫೌಜು | 

ಕನಹಿ ಮನಕಾಗುವುದು ಹರಿಯ | '' 

ಎಂಬಂಥ ಪರಾಕ್ಟ್ರನಿಂಯಾತ : ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ತೀರಿಕೊಂಡಿರ 

ಬೇಕು, ಒಮ್ಮೆ ಭೂವಿಂಯನ್ನೂ ಆಗೆಸಂತ್ತಿದ್ದಾಗ ಏಳು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಗಳ ಹೊನ್ನಿನ ನಿ 
ದೊರೆಯಿಂತು, “ಆದನ್ನು ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ, ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ, 
ಹೀಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ. ಅವನಿಗೆ ನಕ ದೊರೆತುದರಿಂದ '"ಕನಕನಾಯಕೆ'', *'ಕನಕ'' 

ನೆಂದೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾದ, ತನ್ನ ಆಡಳಿತ ದಕ್ಷತೆ, ಜನಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೂಡ ಕನಕ ಒಳ್ಳೆ 

ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃತಿಗಳ ಅಭ್ಯಾಸಕೂಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾ ದರ ಸುಳುಹು 
“ಮೋಹನಕರಂಗಿಣಿ''ಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

ಉರಗಾಲಯೆ ಪೆಸರ್ವಡೆದನಮಕ್ಸ್ಯೋ | 

ದರ ಜಾತೆಯಾತ್ಮಾಸಂಭವ 1 

ವರಸ್ರರಾಣಂಗಳ ಕನ್ನೆಡಿಸಿದ ಕವಿ | 

ವರರ ಕೊಂಡಾವೆ ಮುದದಿ 

ಇಲ್ಲಿ ಕುವರಾರವ್ಮಾಸ, ಕುಮಾರ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾನೆ. ' 

“ಬುಧಢರಾಮ್ನಾಯೆ ಶಾಸ್ತ್ರವ ತಿಳಿದು | 

ನಾನಿದೆ ಪೇಳ್ವಿ 'ಕೇಳಾಯತಾಕ್ಷಿ ॥-'' ಎಂಬುದರಿಂದ ಅವನಿಗಿದ್ದ ಶಾಸ್ತ್ರ 
ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿರುಚಿ, ಹಾಗೂ ' ಒಲವಿನ ಮಡದಿ ಸಹ ಇದ್ದಳೇನೊ ಎನಿಸುತ್ತದೆ, 

ಆ ಕಾವ್ಯದ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರ ಪೊರಾ ಿಶ್ಪೈವಂದ (ಹರಿದಾಸ್ಯ 
ತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲಿನ) ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿದ್ದ; ಹಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಧ್ವನಿಪೂರ್ಣ 

ನುಸಿ , ಕವಿಹೆ ೈದೆಯದೊಂದಿಗೇ ನೆನಪನ್ನೂ ತೆರುತ್ತ ದೆ. ಅವಳಂ ಆಕಾಲಮೃತ್ಯುವಿಗೆ 

ಈಡಾಗಿರಬೇಕು. ತಂದೆ-ತಾಯಿ-ಮಡದಿ-ವುಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಅನಾಥನಾದ 

ಕೆನಕದಾಸನಿಗೆ ವಿರಕ್ತಿ ಅಂಕಂರಿಸಂತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ಆತ ನಾಡಿಗಾಗಿ-ನಾಡವರಿಗಾಗಿ 

ದುಡಿದ, . ಈ ನಡುವೆ ಮೊದಲಿಂದ ಕನಕನಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಂದು ನನ್ನ ದಾಸನಾಗೆಂದು 
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಂತ್ರಿದ್ದಂತೆಯೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನಕದಾಸ ಆಗಂವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು 
ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನೆಂದಂ, ಒಂದಂ ದಂತ ಕತೆ ಇದೆ : ಕನಕನಾಯಕ, ತನ್ನ ಹರಿದಾಸ ದೀಕ್ಷೆ 
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ಪಡೆದ ನಂತರ, ಮುನ್ನಿನ ಬದುಕಿನ ದಿನಗಳಂ, ಯೆಂದ ತಾನಂ ರಣದಲ್ಲಿ ಸೋತು 

ಜೀಳಲಿದ್ದರ ಕೊಡುವುದದಿಂದಾಗಿಯೊ ಏನೊ ತಮ್ಮ ಡೊರೆತನದ ಬಗ್ಗೆ ಕನಕದಾಸ ಸರಾಗಿ 

ತಿಳಿಸಿರುವ ಪರಿ ಇದು : 

ಹರಿನಿನ್ನ ಪರಮಾರ್ಥ ನಿರುತದಿಂದಲಿ ಎನಗೆ | 

ದೊರೆಯಿತೀ ಗುರುಪಾದ ಹರಿಯೇ, ಪ 

ದೊರೆತನದ ಬಿಡಿಸಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿದೆ 1 

ನರಮೂಪ್ರದವ ನೆಸದೆ ಹರಿಯೆ ॥ 

ಗರುವದಲ್ಲಿಹೆನೆಂಬುದಂತೆನ್ನ ನಿನ್ನ ದಾ | 

ಸರಿಗೆ ಮಾರಿದೆಯೊ ಹರಿಯೆ ॥ 

ಧುರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ನಿಲ್ವದೆನೆದೆಸೆಗೆ | (ಎಂಟಿಂ ದಿಕ್ಕಿಗೆ) 

ಪರಹರಿಸಿದೆಯೆಲೊ ಶ್ರೀಹರಿಯೆ ॥ 

ಪರಬಲವ ನೋಡಿದರೆ ಉರಿದುದಿದು ಬೀಳ ಮನ | 

ಸೆರೆಹಾಕಿನಿಲಿಸಿದೆಯೊ ಹರಿಯೆ ॥0॥ 

ಕನಕದಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಲಿಕನೆಂದರೆ ಫೌಜು 

ಕನಕು ಮನಕಾಗುವುದು ಹರಿಯೆ ॥ 

ಮೊನೆಗಾರಥಣಿಯೆಂಬ ಧೈರ್ಯವ ಬಿಡಿಸಿ 

ಸೇವಕನ ಮಾಡಿಸಿದೆಯೊ ಹರಿಯೆ ॥೨॥ 

ತಂದಿಕ್ಷುಖ್ಯಾತಿ ಸೌರುಷಲೋಭ ಬಹುಜನರ | 

ಉರುವೀರರನ್ನು ಕೈಪಿಡಿದೆ ಹರಿಯೆ ॥ 

ಮರೆವು ತಾಮಸ ಅಹಂಕಾರ ದುರ್ಮತಿಯೆಂಬ 

ದುರಿತನನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಹರಿಯೆ ॥೩॥ 

ಪರಮಮೂರ್ಣನು ನಿನ್ನ ಅರಿವಿದ್ದ ದಾಸರಿಗೆ ॥ 

ಶರಣೆನದ ರಾಜಸವೊ ಹರಿಯೆ ॥ 

ಸಿರಿಬಿಡಿಸಿ ಹರಿಯೆ ಹರ-ಸುರರಿಗಳವಲ್ಲದಿಹ । 

ಸ್ಮರಣೆ ಜಿಹ್ಹೆಗೆ ಬರೆದೆಯೊ ಹರಿಯ 190 

“ಮದವೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಸನ್ಮೈದು ರೂಪವನುಧೆರಿಸಿ 1 

ಹೃದಯದಲಿ ನೀನಿದ್ದೆ ಹರಿಯೆ ॥ 
“ಸ್ಫಾರಿಹೊರಟರೆ ಛತ್ರ-ಭೇರಿಯಂ ನಗಾರಿಗಳಂ | 

ಭೋರೆಂಬ ಪೊಂಗಹಳೆ ಹರಿಯೆ 1೫ 
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(ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆ) ಧೀರರಾಹುತರಾಣ್ಯಪರಿವಾರ ಲಂಕಾಟ 

ಭಾರವನು ತೆಗೆದೆಯೋ ಹರಿಯೆ ॥ 

ನೀರಸಂಗವ ಬಿಟ್ಟು, ಆಣಿಮುತ್ತಾದ ಕ್ರಿಯೆ 

ಸೇರಿದೆನೊ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಹರಿಯೆ (೦೦೦ 

ಅರಿಗಂಜೆನೊ ನಾನು ಅಧಿಕಪ್ಪರಿ ಕಾಗಿನೆಲೆ 

ಯಾದಿಕೇಶವರಾಯ ಹರಿಯೆ ॥ 

ಇದರಿಂದ ಅಂದಿದ್ದೆ ವೈಭವ, ರಣಖ್ಯಾತಿ, ಯುದ್ಧಪ್ರೀಶಿ, ಶೃಂಗಾರದೊಲುಮೆ ಎಲ್ಲ 
ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೆ ಕನಕನಿಗೆ ಕದನದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಪೆಟ್ಟುಬೀಳ ಲಂ, ದೈವದಾ 

ದೇಶದಂತೆ, ಹಾಗೂ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ದೈವ ಸಹಾಯದಂತೆ (ಆದಿಕೇಶವನೇ 

ರಣದಲ್ಲಿ ಉಪಚರಿಸಿದನಂತೆ) ಕನಕನಾಯಕ, ದೊರೆತನ, ತೊರೆದು, ಶ್ರೀಲೋಲನ 

ದಾಸದಿಃಕ್ಷೆ ವಹಿಸಿದ. ಅನಂತರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆದದ್ದೆ ಆದಿಕೇಶವನ ಅರ್ಚಾವಿಗ್ರಹ. 

ತಮಗೆ ದೊರೆತ, ಆ ರಣರಂಗದ ಪೆಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ, ಕನಕದಾಸರಂ ಸ್ಮರಿಸಿ, ಆದಿ 

ಕೇಶವನ "ಕರುಣೆಯವಾರ'ವೆಂದು ಶಂಸಿಸಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ : 

“ರೆಣದೊಳಗೆ ದೇಹವ ಖಂಡ ತುಂಡವ ಮಾಡಿ 1 

ಪ್ರಣವಗೋಚರನಾಗಿ ಲೀಲೆಯಿಂದಲಿ ಬಂದು | ' 

ಹೆಣಕೆ ಪ್ರುಣವನು ತಂದಿತ್ತ ಮಹಾತುಮನೆ ॥೧॥ 

“ಬಿನ್ನಲೊಸರುವ ರೋಹಿತಕ್ಕೆ,.,,,,, ” ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸುತ, 

"'ಓದಿಕಳಿದರಿದೇ ಕಥೆಯಾಗುತಿದೆ ದೂರ | 

ಅದಿಮೂರುತಿ ಉಗಿನಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವನೆ ॥ 

ಹೋದ ಜೀವನಕೆ ವೈದ್ಯನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನಿಟ್ಟು 1 

ವಾದಗುಣಬಿಡಿಸಿ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆಯೊ ॥'' 

ಇದರ ನಂತರ ಕನಕದಾಸರು -ಹಂಪಿಗೆ: ಬಂದ೫ ವ್ಯಾಸರಾಯಂರನ್ನೂ ಭೇಟೆಯಣಗಿ, 

ಅಲ್ಲಿಯೆ ಹರಿದಾಸ ಕೂಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನಲ್ಬ ಒಳಗು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕಂ...... ಹರಿದಾಸ 
ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕನಕನ ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ಷಿಮಹತಿ, ದೈವಪ್ಪಸಾದ ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲು 

ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಅನೇಕ ಜಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ: ನಡೆಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕತೆ, ಕೀರ್ತನೆ ಸಹ ಇವೆ 

ಅವು ಹೀಗೆ : ' | 

1. - ಓಮ್ಮೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ' ಬಾಳೆ 

, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನಿತ್ತು ಯಾರೂ ಇರದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಬರಬೇಕೆಂದಾಗ, 
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ಶಿಷ್ಯರನೇಕರಿಗೆ ಇದರೆ ಮರ್ಮ ವರಿಯದೆ ತಿಂದಂಬಂದದ್ದೂ, ಕನಕ 
“ದೇವರೆಲ್ಲಿಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ತಿನ್ನಲಾಗಲಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು 
ಗಂರುಗಳಿಗೆ ಹಿಂಶಿರಂಗಿಸಿದ ಪ್ರಸಂಗ, 

2. ಗುರುಗಳೊಮ್ಮೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹೋಗಂವಾಗ, ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮಾನಸ 
ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು... ಆಗ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಪುಷ್ಟಮಾಲೆ ಅರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ 
ಕಿರೀಟ ತೆಗೆಯಂವುದೆ, ಬಿಡಬೇಕೆ ಎಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂಶಂತೆ : ಆಗ ಕನಕ 

ಹೊರಗಿನಿಂದಲೇ ""ಗುರಂಗಳೆ ಸಂದೇಹವೇಕೆ ದೇವರ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ 
ಬಿಡಿ” ಎಂದಾಗ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಕನಕನ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾ ನಶಕ್ತಿಗೆ ಬೆರಗಾದರಂತೆ. 

-3. ಒಮ್ಮೆ ಗುರಂಗಳ ಸಮಕ್ಷವು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ “ಯಾರಂ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ 

ಹೋಗುತ್ತಾರೆ" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಿದ್ಧಾಂಸೆ ಶಿಷ್ಯರು ತಂತಮ್ಮ ಬುದ್ದಿಗೆ 
ತೋರಿದ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದರು. ಗಂರಂಗಳಂ ಕನಕನತ್ತ ಶಿರಂಗಿದರೆ, '"ನಾನಂ 

ಹೋದರೆ ಹೋಗಬಹುದು'' ಎಂದನಂತೆ, ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವೆಂಣಸರೆ 
ದಂತಾಯ್ಲ್ದೂ. ವ್ಯಾಸರಾಯರು ವಂಗಂಳ್ಗೆಕ್ಕೂ “ಕನಕ, ನಿನ್ನ ಮಾಶಿನರ್ಥ ?'' 

ಎಂದರಂತೆ. "ನಾನೆಂಬ ಅಹಂಕಾರ. ಹೋದರೆ ಯಾರಾದರೂ ವಂಕ್ಷಿಗೆ 
ಹೋಗಬಹಂದೆ''ಂದನಂತೆ. 

4, ಒಂದುದಿನ ವ್ಯಾಸರುಯರಂ ಕೈಲಿ “ಸಾಲಿಗ್ರಾವಂ'' ಹಿಡಿದು ಶಿಷ್ಯರನ್ನೂ 

ಕುರಿತು, “ನನ್ನ ಕೈಲೇನಿದೆ ಹೇಳಿ” ಎಂದರಂತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತವಂಗೆ ತೋಚಿದ್ದು 
ಹೇಳಿದರಂ. ಕನಕ "ಈತನೀಗ ವಾಸಂಬೇವನಂ'' ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನೆ ರಚಿಸಿ, 

ಭಕ್ತಿಪರವಶತೆಯಿಂದ ಹಾಡಿ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರತೀಕ ಆದ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಂವಿದೆ 

ಎಂದರು. ವ್ಯಾಸರಾಯರಂ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕು ಕೈಬಿಚ್ಚಿ ತೋರಿದರು, 
ಇದೆಲ್ಲ ಕನಕದಾಸರ ಅನಂಭಾವಿತನ, ಅಪರೋಕ್ಷಾನುಭೂತಿ, ತೋರುವ ಕತೆ 

ಗಳೆನ್ನಬಹಂದಂ, ಇಂಥ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿಷ್ಟೊ ; 

ಪುರಂದರದಾಸರ ನಿರ್ಯಾಣ ಅದ ನಂತರವೂ ಕನಕದಾಸರು ಅನೇಕ ವರ್ಷ 

ಬದುಂಕಿದ್ಯರೆನ್ನಲು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಮಾಣ ದೊರೆತಿಲ್ಲ, ಬದಂಕಿನ ಕೊನೆ ಕೊನೆಗೆ, ವಿಜಯ 
ನಗರದ ಯಂದ್ಭ ಕಂಡು, ಕೊರಗಿದ ಕನಕದಾಸರಂ ತಮ್ಮ ಕಡೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು “ಹದರ 

ಮಂಡಲಿಗೆ''ಯೆಂಬಲ್ಲಿ ಕಳೆದರೆಂದೂ ಐತಿಹ್ಯ: ಪುರಂದರದಾಸರ ದೇಹತ್ಕಾಗದ ನಂತರೆ 

(೧೫೬೫) ಅವರ ತಂಂಬೂರಿಯಂನ್ನೂ ಕನಕದಾಸರಂ ತಿರುಪತಿಯಂ ಶಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ತಲಂಪಿಸಿ 

ಬಂದರೆಂಬೊಂದು ಐತಿಹ್ಯ : ಜೀವನದ ಕಡೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀಶಿ ಜರ್ಯರಿತೆ 

ರಾಗಿ, ಕದರಮಂಡಲಿಗೆ ಶ್ರೀಪ್ರಾಣದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ದಿನಗಳೆದರೆಂದೂ 
ಜನವಾರ್ತೆಯಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವರು ಸಂಮಾರು ೯0 ವರ್ಷಕಾಲ ಬದುಕಿದ್ದರೆಂದಂ 
ಒಂದಂ ನಂಬಂಗೆ, ಅವರ ವಂರಣ ವರ್ಷ "“ಸಂಮಾರು ಕ್ರಿ, ಶ, ೧೫೭೮ ಎಂದಂ ಇಟ್ಟು 
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ಇದಿಷ್ಟೂ ಕನಕದಾಸರ ಇತಿವೃತ್ತ, ಅವರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು 
ಗವಂನಿಸದಿದ್ದರೆ ಈ ಅವಲೋಕನ ಅಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತದೆ. 

ಮೊದಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಉಳಿದ ಹರಿಬಾಸರಿಗಿಂತ ಕನಕದಾಸರು ಭಿನ್ನ ರಾಗಿ, ವಿಶಿಷ್ಟ 
ರಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಅವರ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ. ಅವರು ದುಸರಲ್ಲಿ ಕೆವಿಗಳಾದ್ಧದಿಂದ, 

ಕನಕದಾಸರ ಸಾಹಿತ್ಯದವಲೋಕೆನವನ್ನು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗವಂನಿಸುವಾಗ, ಎರಡಂ ಮಂಖ 

ಗಳನ್ನೂ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಒಂದಂ ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ ಭಕ್ತಿಸಾಹಿತ್ಯ ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯ, 

ಎರಡನೆಯದು! "ಭಕ್ತನೂ ಆದ ಕವಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿತ ಆದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಒಂದಂ 

ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠ, ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ'' 
ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಷ್ಟು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಕನಕದಾಸರಂ ರಚಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 

ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳೆ ಸತ್ತಬೊಂದಿಗೆ ಸಮಸಮವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಲ್ಲುವು. 
ಒಂದು ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ, ಕಾವ್ಯಗುಣ ಕನಕದಾಸರಲ್ಲಿ ಒಂದಂ ಕೈ ಹೆಚ್ಚೇ ಇರುವಂತೆ 

ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಕನಕದಾಸರ ಕವಿಪ್ತಚ್ಞಿ. ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೃತಿ 
ಗಳಂತೆ ಪಲ್ಲವಿ-ಅನಂಪಲ್ಲವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆದರ 
ಸಮರ್ಥನೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲವಿಯ ಧ್ರ ಸನಿಯನ್ನು ವಾಚ್ಯ ಅಗಿ ವಿವರಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೆ ಪರ್ಕ 

ವಾಸನಗೊಳ್ಳು ವುದು ಕನಕದಾಸರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯೆ. ಇನ್ನೊಂದಂ ಅಂಶ, ಕನಕನ ಭಕ್ತಿ 

ಅವರಂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು, ಸರ್ವಸಮರ್ಪಣಭಾವ ಅವರದ್ದೂ. 
ಆಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯತತ್ವ ಪ್ರಶಿಪಾದನ-ಸಮರ್ಥನ, ರಾಮಾನುಜರ ತತ್ವ ಒಪ್ಪಿರಲಿ, ಬಿಡಲಿ 

ಅದಾವುದರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಚಾರದ ತಂಟಿಗೆಳಸಿಲ್ಲ. ''ಈಸುಬೇವರ ಬಲಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ 
ಫಲವೇನು ವಾಸುದೇವನ ಬಲವಿಲ್ಲದವಗೆ'' ಎಂಬುದಂ ಅವನ ಏಕದೇವೋಪಾಸನೆ; 

ಕುರುಹು. ಕಾಗಿನೆರೆಯಾದಿಕೇಶವ ದಾಸರ ಪರದೈವ, 

ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆ ಇತರ ಹರಿದಾಸರಿಗಿಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೈವಾಗಿರಲು.. ಕಾರಣ 

ಹಲವಾರಂ, ಅವರು ಬಳಸಿರುವ ಸಹಜ ದೇಸಿ, ಲೋಕಾನುಭವ, ಉಪವೆಂಗಳಲ್ಲಿ 

ಸಹಜತೆ, ವರ್ಣಕ ಕಾವ್ಯಗಳಂತೆಯೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇರುವುವು. “ಭಕ್ತೆ ನೊಬ್ಬ ಪಂಕ್ತಿ 

ಪಡೆವ ಹಂಬಲದಿಂದ ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ `ಭಕ್ತಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯೆ 

ಕೇರ್ತನೆಗಳ ವಸ್ತು''16 ಎಂಬ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಬೇಕಾದ್ದೆ. ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸ್ತೋತ್ರ, ನಾಮಸಂಕೀರ್ಶನೆ (ಈಶನಾಮ), ಆತ್ಮಶೋಧನೆ, 

ಸಮಾಜ ವಿಮರ್ಶೆ, ಲೋಕನೀತಿ, ವಂಭ್ವತತ್ಸ-ರಾಮಾನಂಜತತ್ವ ಎರಡರ: ಬಗ್ಗೆ 
ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಇವೆ-ಭಾವನೆ, ಭಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಹಾಗೂ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗಂಣವಾಗಿ 

ಇರುವ ಹಾಡೂ ಉಂಟು. . "ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರೆ ಮಾತ್ರೆ ಈ ಮುಕ್ತಕಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸು: 
ಒಂದಂ ಕೊಂಡಿ.” 110 ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅನಂಮಾನ ಬರುವುದು ಕನಕದಾಸರ 

ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಠಲ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾತು ಕೇಳಬಾರದಿರುವುದು. ಕನರದಾಸರಲ್ಲಿ ಕಾಗಿನೆಲೆ, 

ಯಾದಿಕೇಶವ, ಬಾಡದಾದಿಕೇಶವ, ಕಾಗಿನೆಲೆಯರಂಗ, ಹೀಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಅವರ ಕೀರ್ತನ 
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ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುಬಳಸು, ನಾರಿಕೇಳಪಾ ಭಕ್ತಿ, ಧರ, ನೀತಿ 

ಇವೆಲ್ಲ ದಾಸರಂ ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೆಂಭಾಚ; ಕತೆ, ಸಂಕಂಚಿತ ಪ್ರವೃತ್ತಿ 

ಖಂಡಿಸಿರಂವುದೂ ಇಬೆ, ದಾಸಕೂಟ ತೆ, ದೇವತಾಸ್ತುತಿ, ನಾಮಸ್ಕರಣೆಯ 

ಕೀರ್ತನೆಯಿಂದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚಾ ಇಲ್ಲ. ಭಾವಾವೇಶ ಸಹಜವಾಗಿಯೆ ಇದೆ. ತಿಳಿಹಾಸ್ಯದ 

ಎಳೆ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲೂ ಬರುವುದಂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ; 
ಉದಾ : ಅವರ ದೇವಶಾಸ್ಟುತಿ : 

ಜಿ 

ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ನ ರಿ 

ನಿಮ್ಮೊಳೆಗಿಹನ್ಯಾರಮ್ಮೆ  ॥ಚ॥ 

ಕಮ್ಮಗೋಲನ ವೈರಿ ಸುತನಾದೆ ಸೊಂಡಿಲ 
ಲ ಕ 

ಜಿಮ್ಮಯ್ಯ ಗಣನಾಥನೆ ॥ಅ.ಪ.॥ 

ಮೋರೆಕಪ್ಲಿನಭಾವ ಮೊರದಗಲ ಕಿವಿ 

ಕೋರೆದಾಡಿಯನ್ಯಾರಮ್ಮ 

ಮೂರುಕೆಣ್ಣನಸುತ ಮುರಿದಿಟ್ಟ ಚಂದ್ರನೆ 

ಧೀರ ತಾ ಗಣನಾಥನೆ ॥೧॥ 

ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನನ್ನೂ ಸ್ಟುತಿಸಂವ ಧಾಟಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೆ 

ಅವರ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ವಿಸ್ತರಗೊಳ್ಳುತ್ತ ಹೋಗುವ ರೀತಿ: ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ, ತಾತ್ರಿ ಕತೆ, 

ಸೌಂದರ್ಯ ಕಡೆಗೆ "ಈ ಲೋಕದ ಮೂಲಭೂತ ವಿಸ್ಮಯದ ಹೊಳಪಿನಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ 

ಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಅಪೂರ್ವ”! ಉದಾ: 

ನೀ ಮಾಯೆಯೊಳಗೊ ನಿನ್ನೂಳು ಮಾಯೆಯೊ . ॥ಪೆ॥ 

ಬಯಲು ಆಲಯದೊಳಗೊ ಆಲಯವು ಬಯಲೊಳಗೊ 

ಬಯಲು ಆಲಯವಡು ನಯನದೊಳಗೊ 

ನಯನೆ ಬುದ್ಧಿಯೊಳಗೊ ಬ:ದ್ಧಿ ನಯನದೊಳಗೊ 

ನಯನ ಬುದ್ಧಿಗಳೆರಡು ನಿನ್ನೊಳಗೊ ಹರಿಯೆ ॥೧॥ 

ಕುಸ.ಮದೊಳು ಗಂಧನೋ ಗಂಧದೊಳು ಕುಸುಮವೊ 

ಕುಸುಮ ಗಂಭಗೆಳೆರಡು . ಪ್ರಾಣದೊಳಗೊ'' ಎಂಬಲ್ಲಿರಂವ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಕನಕ 

ದಾಸರ ಕವಿಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಲೋಕಾನುಭವ ವಂಡುಗಟ್ಟೆ ನಿಲ್ಲಂತ್ತದೆ, 
ಜನತೆಯ ಬದುಕಿನ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಅವರು ಬಲ್ಲರು. ಹಾಗೆಯೆ : ಉಚಿತ ಉಪಮೆ 

ರೂಪಕ ಎಲ್ಲವೂ ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. '"ಅಲ್ಬದೊರೆಗಳ ಜೀತ ಎಷ್ಟೂ 
ಮಾಡಿದರೇನು” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇರಂವ ಅಸ್ವೈತಂತ್ರಕೆ '"ಸಾಕು ಸಾಕು ವಂನಂಜ ಸೇವೆಯು 

ಶ್ರೀರಂಗರಾಯ'' ಸಾಕಂ ಸಾಕಂ ಮನಂಜ ಸೇವೆಮಾಡಿ ಬೆಂದು ಬಳಲಿದೆನಂ : ಬೇಕು 
ನಿನ್ನ ಪಾದ ಭಜನೆಯೆಂಂದಂ ಬಯಂಸಂತಿಹೆನಂ ರಂಗ॥ 
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ಹೊತ್ತರೆದ್ದು ಹೋಗಿ ಪರರ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಗಳನ್ನೆ ಹಿಡಿದು. | 
ಭ್ರೈತ್ಯನೆಂತೆ ಹಲ್ಲ ತೆರೆದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದಣಿಯುವೆ.,..,,, ಈ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ 

ಕಾಕು ವಂನುಜರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಾಗದ ದೀನತೆ, ಲೋಕಾನಂಭವ ವಡಿ ಬರುತ್ತವೆ, 
ಹಾಗೆಯೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಲ್ಲಿ '"ಎನ್ನ ಕಂದ ಹಳ್ಳಿಯ ಹನಂಮಾ : ಚೆನ್ನಾಗಿ 
ಇಹರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣದೇವರು ॥'' ಎಂದಂ ಹನೆಂವಂಂತನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನ ಉತ್ತರವಿದು: 
“ತುಪ್ಪಪಂಚಾಮೃತವಂದು ಆಡೆವಿಗಡ್ಡೆ ಗಳಿಂದಂ ಶ್ರೀಪತಿ ರಾಘವ ಕ್ಷೇವಂದಲೈದ್ದಾರೆ'' 

ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ವಿವಂರ್ಶೆ, ನೇರ. ಅವರ ಮಾತು ಹರಿತ 
ವಾದದ್ದು, "'ಮರೆಯದಿರಂ ಮರೆಯದಿರು ಎಲೆ ಮಾನವ ನಿನ್ನ ಸಿರಿಯ ಹವಣೇನು 

ಹೇಳಲೊ ಮಾನವಾ ॥'" ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬರಂವ ಹೋಲಿಕೆ ಪುರಾಣಪ್ಪಜ್ಞೆ 

ಬೆರೆಯೆದಿರು ಬೆರೆಯದಿರು ಎಲೆ ಮಾನವಾ | 

ಗರುವವೇತನಕೊ ನಿನ್ನ ತೆರನಾವುದೊ ॥ 

“ತೀರ್ಥಪಿಡಿದವರು ತಿರುನಾಮಧಾರಿಗಳೆ | ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವಿರದವರು ಭಾಗವತರಹುದೆ : 

ಪಟ್ಟಿನಾಮವನಿಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆಕ್ಟೆಯಲಿ ಹಿಡಿದು” 

ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬರುವ ಡಾಂಭಿಕತೆಯ ಟೀಕೆ ''ಮಂಸ್ಲಿವಂ-ವೀರಶೈವ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಟೀಕಿಸುವ 

ಧೈರ್ಯ ಕೆನನಿಗೇಸ್ಕೆ"' ಎಂದನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. 
ಕನಕದಾಸರ : ಭಕ್ತಿಸಾಹಿತ್ಯವಂತೂ ಅಸದಳ, ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಕ್ತಿಹಂಬಲ, 

*'ಎಳ್ಳುಕಾಳಿನೊಳಿಷ್ಟೆ ಭಕುತಿಯೆನ್ನೊಳಗಿಲ್ಲ'' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ರೀತಿ, 

ಗುಂಡು ವಂಣಕ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಲಿಸಂವ ಉಪಮೆ, ಅದರದ್ದೆ ಸಹಜತೆ ಪಡೆದಿದೆ. 

*'ಬಂದೆನಯ್ಕ ಗೋವಿಂದ ಸೆಟ್ಟಿ 1... ಒಡಲು ತುಂಬಿಮಿಕ್ಕ ಅನ್ನವ ಮಾಡಿಸಿ । 

ಒಡವೆಯಂ ಗಳಿಸುವ ಕಡು ಲೋಭಿ ಸೆಟ್ಟಿ ॥''ಎಂಬ ನಿಂದಾಸ್ತುತಿ, 

“ನಾವು ಕಂರಂಬರಂ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಬೀರಯ್ಯ : ಕಾವನಮ್ಮಜ್ಜ ನರಗುರಿಯ 

ಹಿಂಡುಗಳ'' ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಂರಿಕಾಯಂವ ವರ್ಣನೆ, 
“ಏನಂ ಕಾರಣ ಜಾಯ ತೆರೆದೆ ಪೇಳೆಲೊ ದಾನವಾಂತಕ ಅಹೋಬಲ ನಾರ 

ಸಿಂಹೆನೆ” ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನರಸಿಂಹ. ಸ್ತುತಿ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ, “ಯಾಕೆ ನೀನಿಲ್ಲಿ 
ಪವಡಿಸಿದೆ ಹರಿಯೆ'' : ಎಂದು ಪಶ್ಚಿವಂದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ರಂಗನಾಥನನ್ನು 
ಕುರಿತು ಕಟ್ಟಿರುವ  ಕೀರ್ತನೆಯೊಳೆಗೆ ಕಲ್ಪಕತೆ, ವಿಡಂಬನೆ, “ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ಮೈಮರೆದಂ ವಂಲಗಿದರೆ ನಿನ್ನನೆಬ್ಬಿಸಂವರಾರನು ಕಾಣಿಸೊ'' ಎಂಬಲ್ಲಿ '"ವಿಷಾದಪೂರ್ಣ 

ವಾದ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿದೆ, ಕನಕಬಾಸರರ ಕವಿಗಳು ಎನ್ನುವ' ವಣತಶಿಗೆ 

ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.'' 
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“ಹೊವತರುವರ ವಂನೆಗೆ ಹುಲ್ಲತರುವೆ''ನೆಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನೂ ಕಾಡಂಶ್ರಿರಂವ 
ಘೋರ ದುರಿತ ವಾರಿಧಿ ಬತ್ತಿಸಬೇಕೆಂದೂ, ತನಂ ಹರಿಯದಾಸೆನೆಂಬಂದನ್ನೂ 

ರಂಗನಾಥ ಭಕ್ತೆನೆಂಬುದನ್ನು ಜಾಹೀರಂಪಡಿಸೆಂದು ದೇವರನ್ನು ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ 

ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಭಕ್ತಿ, ಮನವಿಡಿಸುವಂಥವು. "“ಅಡಿಗೆಯನಂ ಮಾಡಬೇಕಣ್ಣ'', 

“ನಾರಾಯಣನೆಂಬ ನಾಮದ ಬೀಜವನು ನಾಲಿಗೆಯ ಕೂರಿಗೆಯ ಮಾಡಿಬಿಶ್ಚಿರಯ್ಯ'" 
ಎಂಬಂವು ಕನಕೆದಾಸರ ಆಲಂಕಾರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ನಿದರ್ಶನ. 

ಕೆಲುಬಿನಾ ಬಟ್ಟಲೊಳು ಹುಳಿಕಲಸಿ ಉಣಬಹುದೆ । 

ಚಳಿಯುರಿಗೆ ಚಂದನದ ಲೇಪ ಹಿತವೆ । 

ಮೊಲೆಬಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣಿನೊಳು ಮೋಹಕ್ಕೆ ಸೊಗಸಹುದೆ |" 

ಬೆಲೆ ಬಿದ್ದ ಸರಕನೊಳು ಲಾಭವುಂಟೆ ॥ 

ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪಮೆ, ಸಾದೃಶ, ಸಲಿಲದಂತೆ ಪ್ರವಹಿಸಿವೆ: ''ದಾನಧರ್ವವ ಮಾಡಿ 

ಸುಖಿಖಾಗು ಮನವೆ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ನೂರೆಂಟು ದೇವರ ಉಪಾಸನೆ ಜರಿದು, ಏಕದೇವರ 

ಪಾಸನೆ ಮಾಡಿರೆನಲ್ನಶ್ತಾರೆ. 

“ಜಪವ ಮಾಡಿದರೇನು ತಪವ ಮಾಡಿದರೇನು `ಕಪಟ ಗುಣವಿದ್ದರೆ'' ಎಂದಂ 
ಡಾಂಭಿಕತೆ-ಕಂದಾಚಾರ ಜರಿಯಂವ ಸಮಾಜ ಪ್ರಜ್ಞೆ. 

"ಕುಲ ಕುಲ ಕುಲವೆಂದಂ, ಹೋರಾಡದಿರಿ। ನಿಮ್ಮ ಕಂಲದ ನೆಲೆಯನೇನಾ 
ದರೂ ಬಲ್ಲಿರಾ॥ ಕುಲ ಕುಲ ಕಂಲವೆನ್ನುತಿಹರೊ। ಕುಲವಾವುದಂ ಸತ್ಯಸಂಜನರಿಗೆ'' ಎಂಬ 
ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಲದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರಂವ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ, ಹಾಗೂ ಅವರಂ ಅನಂಭವಿಸಿರಬಹಂ 

ದಾದ ಸಂಕಟ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದಾದ ತೊಂದರೆ. 

“ಅಂಧಂತವಂಸು (ನರಕದ ಒಂದಂ ಬಗೆ) ಇನ್ನಾರಿಗೆ” ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಮಧ್ವ 
ಮಂತ ನಿಷ್ಮೆ “ಏಕೆ ನಡುಗಿದೆ. ತಾಯಿಂಭೂವಿಂ'” ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮನಿವೇದನೆಯ ಭಾವ 

ಗೀತೆ, "“ದಾಸ ದಾಸರ ಮನೆಯ ದಾಸಾನುದಾಸ ನಾನಂ'' ಎಂಬ ದಾಸ್ಯಭಾವ, 

(ಸ್ವಾವಿಂಭೃತ್ಯಭಾವ) 

*'ಶರೀರ ಸೌಖ್ಯಶಮನಕ್ಕಾಗದ ಹೆಣ್ಣು ಊರಲ್ಲಿದ್ದರೇನಂ ತವರೂರಲ್ಲಿದ್ದ ರೇನಂ'' 
ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣುವ ಬದಂಕಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಯಾವುದೂ ಬಿಡಲುಗಂವುದಿಲ್ಲ. 

ಕನಕದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ವೈವಿಧ್ಯ, ರಾಗ ತಾಳಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಂಡಿತ ಕನ್ನಡ 
ನಂಡಿ, ದೇಸಿ, ಕವಿಶಾಮನೋಧರ್ವ. ಎಲ್ಲವೆಲ್ಲ ಗಂರಂತಿಸಂವಂಥವು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 

ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಾಮೋಹ ಬರುವುದೂ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದ 
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ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಭುತ್ವ ಗೋಚೆರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಏಕ್ದಂ ಕವಿ ಆದವರಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿಗೆ 

ಪುಟ್ಟಯಾಗಿ, “ಮೊಲೆ ಹೋದ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಸೊಗಸಹುದೆ'' “ಎಲ್ಲರೂ 

ಮಾಡುವುದು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ'' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಲೋಕ ಸೂಕ್ತಿ, 

“ದೇವಿ ನಮ್ಮ ದ್ಯಾವರು ಬಂದರು ನೋಡಬನ್ನಿ ಸಿರ |" 
“ಕಂಡಕಂಡಲ್ಲಿ ಕುಂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 

ಭಂಡತನೆದಲಿ ನಿಂತಾನ್ಮ್ಯೂ'" ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 
378"'ಛೀ ನಿನ್ನ ಮೋರೆ ಮೇಲೆ ಕೊಣ್ಯ : ಛೀ ನಿನ್ನ ಮೋರೆ ಮೇಲೆ ॥ಪ॥ 

ಚಚ) ಹೊತ್ತರೆದ್ದು ಮುಖತೊಳೆದು ಮನೆ ಮನೆ ಪೋತರ ಕುಂಶಿದ್ದೆ'” 

ಖೋಡಿ ಮಾತುಗಳನೂ ಹೇಳಿ ಮಂದಿಯ ಕಂಡೆ ಚಿವುಟಿದ್ದೆ'' 

ಶಬ್ದ ಚಮತ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಎಂಬ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ಯದ ಬನಿಗಮನಾರ್ಹ, ""ಈತನೀಗ 
ವಾಸುದೇವನು” ಕೀರ್ತನೆಯ ಸಾಲುಗಳು, ನೆಲ್ಸೀಕಾಯಿಯ - ಮೂಲಕ ಹರಿ 

ಫ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದೆ. ದೇಹದ ಅನಿತೃತೆ, ಅಸಾರತೆ, ಸಂಸಾರದ: 
ಕ್ಷಣಿಕ ಭಂಗುರತೆ ಸನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಅನೇಕ, ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನೆ 

ನಿರಂತರ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ತದೇಕ ಚಿತ್ತದಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂಬುದು 

ವಂನದಟಗ್ವ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಭಕ್ತಕವಿ ಕನಕರು. ' 
ಕನಕದಾಸರ "ಖಂಡಿಗೆ" ಗಳಂತೂ "'ಕನಕನನ್ನು ಕೆಣಕಿ ತಿಣುಕಬೇಡ''ವೆಂಬ 

ಗಾದೆ ವಕಾಕಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ, ಇದರ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಿಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವೆನಿಸಿದೆ. 
ದಿನನಿತ್ಯ ವ್ಯವಹಾರದ ಭಾಷೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಆದ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವ 

ಒಗಟಿನ ಮಾತುಗಳು ಇವು. ಈ ರಹಸ್ಯ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ 

ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಭಾಷೆ ಸರಳವಾದರೂ ಸಂಕೇತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ತತ್ವ 

ವನ್ನು ಶಿಳಿಸಿಕೊಡುವಲಕ್ಷ್ಮವಿರಿಸಿ ರಚಿಸಿದ ಮುಂಗಡಿಗೆಯಿವು. ' (ಉದಾ : ಶಿಶುನಾಳ 

ಷರೀಫರ ವಚನಗಳು) ಕನಕಡುಸರ ಬೆಡಗಿನ ವಚನಗಳು'' 14 ಅವರ ಬುದ್ಧಿ ವಂತ್ತೆಯ 

ಚಿಂತನ ತೀವ್ರತೆಯ ಸಾದೃಶ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಭಾಷಾಸಿದ್ಧಿಯ ಹೆಗ್ಗುರುತಂಗಳಾಗಿವೆ. 

ಕೆನಕದಾಸರಂ ಈ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಉದ್ಧೇಶವೇನೊ ತಿಳಿಯದು. ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ 
ಭರ್ಮನೀಶಿ, ಜ್ಞಾನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ತಿಳಿವು ಬಿತ್ತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ. ಕೈಗೊಂಡ ಕನಕದಾಸರ 

ಹರಿದಾಸವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಓಗಟಿನ ರಚನೆ ಏಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣ ಇವೆ : “ಒಂದನೆ 

ಯಂದು, ಅವರು ಕುರುಬರ ಜಾಶಿಯವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನ. ಬಂದ್ದಿಯಂಳ್ಳ ಸ್ಸೈವರಛ 

ಎಂಬ ಇತರರ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ; ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ, ಭಾಷೆಯ 

ಪರಿಣತಿ, ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಇತರರ ಬಂದ್ಧಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ 
ಹೋಗುತ್ತೆದೆಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲೋಸುಗ, ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ 
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ಜನತಾಚಳವಳಿಯಾದ ವಚನಕಾರರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅನೇಕ ವಚನಗಳಂ, ಅವರ 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಇದನ್ನು ವಂನಗಂಡಂ ವೈಷ್ಣವಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸರಣ ಕಾರ್ಯಕೈಗೊಂಡ 
ಕನಕದಾಸರು ತಾವೂ ಏಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಸಾಂಕೇಶಿಕೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಾರ 

ದೆಂದು ರಚಿಸಿದರೆ ? ಎಂದು ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಕನಕನೆ ಮಂಂಡಿಗೆಗಳ ಅರ್ಥ 

ಇನ್ನೂ ಬಿಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೆ ತಿಳಿದವರ ಅಭಿಮತ,115 

ಕನಕನ ಮಂಂಡಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೂ ಸಂಬೋಧ ರಾವಂರಾಯರೂ, ಇನ್ನೊಂದರ 

'ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳ' ಸಂಪಾದಕರಾದ ಡಾ! ಕೆ. ಎಂ. ಕೈ. ಶಿವಮೂರ್ತಿ 
ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳವರಂ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು "'ಕೆನಕೆಬಾಸನ ಭಕ್ತಿಗೀತ'' ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಡಾ! ಬೆಟ' 
ಗೇರಿಯವರೂ ಬಿಡಿಸಲೆತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಂದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಧರಿಸಬಹಂದಂ, 

ಮರನುಂಗುವ ಪಕ್ಷಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದಿದೆ-ಇದರ 

ಕುರುಹು ಕೇಳಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಜನೆರು Im 

ಓಂಟಿಕೊಂಬಿನ ಪೆಕ್ಷಿ ಒಡಲೊಳಗೆ ಕುರುಳಲ್ಲ | 

ಗಂಟಲುಮೂರುಂಟು ಮೂಗಿಲ್ಲವು ॥ 

ಕುಂಟಮನುಜನಂಶೆ ಕುಳಿತಿಹುದು ಮನೆಯೊಳಗೆ । 

ಎಂಟುಹತ್ತರ ಅನ್ನವನು ಭಕ್ಷಿಸುವುದು ॥ಂ॥ 

ನುಡಿಯುತಲುಂಬುದು' ನೆಡುನೆತ್ತಿಯಲಿಬಾಯಿ 1 

ಕಡುನಾದದ ಗಾಯನ ಮಾಡುತಿಹುದು ॥ 

ಅಡವಿಯೊಳು ಹುಟ್ಟುವುದು ಅಗಲಿ ಎರಡಾಗುವುದು | 

ಬಡತನವು ಬಂದರೆ ಬಹಳ ರಕ್ಷಿಪದು ॥೨॥ 

ಪಂಚವದನೆಯವರ ಕರದಿ ನಲಿದಾಡುವುದು । 

ಎಂಜಲತಿನಿಸಂವುದು ಮೂಜಗಳಗೆ ॥ 

ರಂಜಿಪಮಣಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲಿಪ್ಪ | 

ಕುಂಜರವರದಾದಿಕೇಶವ ತಾ ಬಲ್ಲ 1%॥ 

ಇಲ್ಲಿ "ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲ'ನ್ನು ಕುರಿತ ಕನಕದಾಸರಂ ಮಂಡಿಗೆ ರಚಿಸಿರುವುದಂ : 
ವಂರವನಂಂಗಂವದಂ  : ಮರದ ಗೂಟ-ತಳೆಗೂಟವಿರಂವ, ಹಕ್ಕಿವಂನೆಯೊಳೆಗೆ ಇದೆ. 

ಒಂಟಿಕೊಂಬಿನ ; ಒಂದೇ ಗೂಟ-ಮೇಲಿನ' ಕಲ್ಲಲ್ಲಿರಂವಂಥದು ಜೀಸಂವ : ಕಲ್ಲಿನಗೂಟ 

ಎಂದೇ ಕರೆವ ವಾಡಿಕೆ, 

ಗಂಟಿಲಿಂವೂೂರಂ0ಟ0ಂ.: ಕಣ್ಣಿನಂತೆ ಮೂರು ತೂತುಗಳು, ಧಾನ್ಯಹೌಕಲು, ಕೆಲ್ಲಾದ್ದ 
ರಿಂದ ಜಡ ಅಥವಾ ಕುಂಟ ಮನಂಜನಂತೆ ಅಲ್ಲಾಡದೆ ಮನೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದೆ, ' 

14 



910 ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ ; ಒಂದು ಅಧ್ಯರಿರುನೆ 

ನಡುನೆಶ್ತಿಯೆಲಿಬಾಯಿ : ಕಾಳು ಹಾಕಲು ಇರುವ ಬಾಯಿ, 
ಅಡೆವಿಯೊಳಂಹುಟ್ಟೂವುದು : ಕಛ್ಲಾಗಿಯಟ್ಟೆ, ಬೀಸಂವ ಕಲ್ಲಾದಾಗ, 
ಅಗಲಿಎರಡಾಗುವುದು : ಎರಡು ಕಲ್ಲು ಸೇರಿ, ಒಂದು ಬೀಸುವ ಕೆಲ್ಲಾಗುವಂಥದೆಂ. 

ಕೋಮಂಲೆಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಳೆ, ಕಡಗಗಳ ರೂಲ್ ರುಲ್ ನಾದದ ಜತೆ, ರಾಫ್ರಿಯ 
ನೀರವ ಮೌನವನ್ನು ಸೀಳೆಂವಂಥೆ ಇಂಪನ ಗಾನದ ಜತೆ ಹರಿವ ಬೀಸುವ ಕೆಲ್ಲಂ. 

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಅವರ ರಚನಾ ವೈಶಿಹಿಷ್ಟ್ಯ ಹೀಗೆ : 

ಸಹಜವಿದು ಈ ನುಡಿಯ ಸತಿಯ ಮಾತಲ್ಲ । 
`` ಮಹಿಯೊಳಗೆ ಪೇಳುವೆನು ವಿಹಿತವಾಕ್ಕಗಳ ॥ಪ॥ 

ಶೃತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಪೌರಾಣಗಳ ನೋದುವನೆ ಶೂದ್ರ 1 

ಅತಿಥಿಯಾದರಿಸುವನು ಅಶಿಲುಬ್ಬನು ॥ 

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಂಧ್ಯಾನ್ನ ಮಾಡುವವನೇ ಪಾಪಿ 1 
ಪತಿಯಾಜ್ಞೆ ಯಿಂದಿಹಳೆ ಪರಮ ಪಾತಕಿಯು 101 

ಇಂಥವು ಆನೇಕವಿವೆ. ವಯಂಡಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ರೂಪಕೆಗಳೆಂ ಇರಂವುದಂ, 

ಈಚೆಗೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ತಿಶುನಾಳೆ ಷರೀಫರ "“ಕೋಡಗನ ಕೋಳಿನಂಂಗಿತ್ತ, . . .'' 
ಎನ್ನುವಂತೆ ಕನಕದಾಸರ ಒಂದು ಗೂಢ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ರಚನೆಯ ಒಂದು ಸಾಲು ಹೀಗಿದೆ: 

'"ಎಂದಂದು ಇಂಥ ಜೋದ್ಯಕಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲಪೊ ॥ಪ1 

ಆಂಗಡಿ ಬೀದಿಯಲೊಂದು ಆಕಳ ಕರು ನುಂಗಿತು | 

ಲಂಫಿಸುವ ಹುಲಿಯ ಕಂಡು ನೆರಿಯು ನುಂಗಿತ್ಕು॥೧॥ 

ಇಲ್ಲಿ ಆಕಳು ಎಂದರೆ '"ಹಸಂ'' ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, "“ಜೀವ'' ಕರು- ಎಂದರೆ ಕುಂಡಲಾಗ್ನಿ ೦೫0 
ಅನ್ನತೃಪ್ತಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ "“ಬೆಳದಿಂಗಳಾಯಿತವ್ಮೂ'' ಎಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಹನ್ನಿನ 
ದಂದಯೆವಾಯ್ತೂ ಎಂದರ್ಥ, .ಹೀಗೆ ಕನಕನ ಮಂಡಿಗೆ, - ಅದರ . ಸಂಕೇತಾರ್ಥ 
ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗವ್ಯ, ಇಲ್ಲವೆ ನಿಗೂಢಾರಣ್ಯ. ಇವುಗಳನ್ನು ರೂಪಕದ ತೋಷ್ಸೀಲಂ 
ಗಳೆಂದು ಬಲ್ಲವರು ಕರೆದಿದ್ದಾ ರೆ. ಭಾವಾರ್ಥ ಒಳಗೊಳಗೇ ಆಡುಂತ್ರಿ ಶ್ರಿದಲ್ದ, ಸಾಕಿಂತ್ಯ 

ಗುಣ ಒಳಗೇ ಹಂದಂಗಿರುತ್ತದೆ, ಕನಕನ ಮಂಂಡಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ರಚನೆಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ 
ಕಿಳಿಯಂವುದಂ, ಅರ್ಥ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರವೆ, 

ಕನಕದಾಸರು ದಾಸರಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳುದ್ದರಿಂದ ಅವರ . ಕಾವ್ಯಸ್ಯಜನೆ ಕುರಿತೆರಡು 
ಮಾತು ತಿಳಿಸಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯಾ! ವಲೋಕನ ಒಂದಂ ಹಂತ ತಲಂಪುತ್ತಜೆ, 



ಪ್ರಮುಖ ಹರಿದಾಸರು ಹಾಗೂ ಅವರೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಚನೆಗಳು 911 

“ತರೆ ಹರಿದಾಸರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅವರು ವರ್ಣಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು 
ಆನಂಸರಿಸಿ ಷಟ್ಟದಿ, ಸಾಂಗಕ್ಕ ಕಾವ್ಯ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ', "ರಾಸಂಧಾನ್ಯ 

ಚರಿತ್ರೆ , "ನಳಚರಿತ್ರೆ", “ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ”, ಅವರ ಕಾವ್ಯಗಳಂ. ಇದರ ಜತೆ, 
ಕವಿಚರಿತೆಣರರೆ ಊಹೆಯಂತೆ, “ನೈಸಿಂಹಸ್ತಪ''ವೆಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಸಾಂಗತ್ಯ ಕೃತಿಯೂ 

ಸೇರಿದೆ, ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ *"ವ:ಸುದೇವಾಯ ನಮೋ'' ಎಂಬ ಕೃತಿ ದ್ರೌಪದಿಯ 

ಮಾನಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತದ್ದು ಒಂದಂ ಖಂಡಕಾವ್ಯದಂಶಿದೆಯೆಂದಂ ಬೆಟಗೇರಿಯವರ 

ಅಭಿವಂತ'', 
'*ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ' ಕನಕದಾಸರ, ಹರಿದಾಸಪಂಥದ ಧ್ಯೇಯ ಆದ ಹರಿಭಕ್ತಿ 

ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಕೃತಿ, ಭಕ್ತಿಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾವಿಂನೀಷಟ್ಟದಿಯ ಈ ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರತಿಪದ್ಯವೂ 
*'ರಕ್ಷಿಸುನಮ್ಮನನವರತ'' ಎಂಬ ಶರಣಾಗತಿ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 
ಇಲ್ಲಿ ಶತಕವಸ್ತೂ ವಿನ್ಯಾಸವಿದ್ದು, ೧೧೦-ಪದ್ಯಗಳಿವೆ. ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ- 

ನೀತಿಬೋಧೆ ಇಲ್ಲಿನದಾದರೂ, ಹರಿಪಾರವ್ಯೂ, ಕವಿಯ ಆತ್ಮನಿವೇದನೆ, ಅವರ ಅನನ್ಯ 

ಭಕ್ಷಿ, ಕಾವ್ಯದ ಜೀವಾಳೆ, ಹಾಗೂ £ನಕದಾಸರ ಸಾತ್ವಿಕ ಸಭಾವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಂವ 

ಸರಳ ರಚನೆಯಿದೆಂದರೂ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ, 

ಜನಪ್ಪಿಯ ಪದ್ಯವಾದ ೬ ದೀನನಾನು ಸಮಸ್ತಲೋಕಕೆ 
ದಾನಿನೀನು ವಿಚಾರಿಸಲು ಮತಿ 

ಹೀನ ನಾನು ಮಹಾಮಹಿಮ ಕೈವಲ್ಯಪತಿ ನೀನು 1 

ಏನ ಬಲ್ಲೆನು ನಾನು ನೆರೆಸು 
ಚ್ಞಾನಮೂರುತಿ ನೀನು ನಿನ್ನಸ 

' ಮಾನರುಂಟೇ ದೇವ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನೆನವರತ ॥ 

ಅಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ಷಿಯೆ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಪಡೆವ ಸಾಧನವೆಂಬುದು ಈ ಕಂವ್ಯದ 
ಶಿರಂಳಂ ಎನ್ನಬಹುದಂ, ಕನಕದಾಸರಂ ಈ ಕ್ಕ ಕೃತಿಯನ್ನೂ “'ವರಪುರದ ಚೆನ್ನಿಗರಾಯ ಚತಂ 

ರೋಪಾಯ ರಕ್ಷಿಸೆ''೦ದು ಆರಂಭಿಸಿರುವುದು, ಕಾಗಿನೆಲೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ""ಇಂಗಳ 
ಗಂದಿ''ಯ ಚೆನ್ನಕೇಶವನೆ ಈ ಉಪಾಸ್ಯದೇವತೆಯೆ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಗಳಗುಂದಿ 

ಕಾಗಿಸೆರಯ ಸವೀಪದ ಉಪಗ್ರಾವ, ಇದನ್ನೆ ಕನಕದಾಸರು ""ವರಪುರ'” ಎಂದಂ 

ಕರೆದಿರುವುದಂ. oo 1 
ಹರಿಭಕ್ಷಿಸಾರದ ಧ್ಯೇಯ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತತ್ವ, ಭಕ್ತಿ, ಶರಣಾಗಕಿಮಾರ್ಗವೇ 

ಹಿತ, ಮೋಕ್ಷವೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ, ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಲೀಲಾವತಾರಗಳ ಉಪಾಸನೆ 
ಯಿದೆ, ಅವನ ಐದು ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ' ರಾಮಾಯಣ, 

ಭಾರತ, ಭಾಗವತಗಳ ಭಕ್ತರ ಚರಿತೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಯೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ, 
ಎಲ್ಲ ಇತರ ಜೀವರೂ ಹರಿಯ ಅಧೀನರಂ, ಹಾಗೂ ದಾಸರ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಲ 

ಭಕ್ತಿಯೇ ಸಾಧನ ಎನ್ನುವ ದ್ವೈತ ಪಂಥ ಇಲ್ಲಿ. ಧ್ವನಿತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ 
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ಒಂದೆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರು ""ಕುಸಂವಂ ಷಟ್ಟಿದಿಯಲ್ಲಿ'' ಈ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದೆ 

ನೆಂದಂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರಂವುದಂ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ, ಅಥವಾ ಇಡು ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತವೊ? 

ಎಂಬ ಅನೆಂವಕಾನ ಬರುತ್ತದೆ, 

ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿಕ್ರೆ 

ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತಮಾಷೆಯ ಕತೆಯಂತೆ ' ಕಂಡು ಬರುವ ಸರಳ ವಸ್ತುವಿನ ಹಿಂದೆ, 

ಆಧುನಿಕೆ ಕಾಲದವರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುವ ಮೆತ್ತು ವೆಂಚ್ಚುವ ಗಂಭೀರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕನಕ 
ದಾಸರು ತಮ್ಮ ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಅರಣ್ಯವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಶಾಂಡಿಲ್ಕ ಖುಷಿಗಳಂ ಹೇಳಿದ ಕಥೆ, ಈ 

ಕಾವ್ಯದ ವಸ್ತು. ಈ ಕಥೆಯಂ ಪ್ರಕಾರ ರಾಗಿಗೆ ಮೊದಲು "'ನರೆದಲೆಗ'' ಎಂದು 

ಹೆಸರಿದ್ದೂ, ಭತ್ತಕ್ಕೆ"'ವ್ರೀಹಿ'' ಎಂಬ ಹೆಸರಿತ್ತು. ಬಂಪಿಗಳಾಶ್ರವಂಕ್ಕೆ ಬಂದ ಶ್ರೀರಾಮನ 
ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ *'ನಾನು ಹೆಚ್ಚು'' ಎಂಬ ಜಗಳೆ ಬರುತ್ತದೆ. 
ಆಗ ಶ್ರೀರಾಮನು ಇವುಗಳ ಸತ್ಯ್ಯಪರೀಕ್ಷೆಗೆಂದಂ ಎರಡಂ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನೂ ಆರಂ ತಿಂಗಳ 

ಕಾಲ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿ, 'ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ನಡೆದ. ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವಾಯಿತು. ಮಂದೆ 

ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಎಲ್ಲ ರಾಜರೂ, ಖುಷಿಗಳೂ ನೆರೆದರ. ಖಯಷ್ಯಾಶ್ರವಂದಲ್ಲಿ 
` ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದ ಆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು (ಸೆರೆವುನೆಯ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು) ಹನುಮಂತನೇ ಕರೆ 
ತಂದ, ' ಈಶ್ವರ, ಇಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೂ ಸೇರಿದ್ದರು. ಚತುರ್ವರ್ಣದವರೂ 

ಸೇರಿದರು. ಆರಂ ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ವಾಸದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಬಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ರಾಗಿ 
ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ತನ್ನ ಕಾಂತಿಯನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ದೃಢವಾಗಿತ್ತು. ಕಹಿಲಮುನಿ 
ಹೊಗಳಿದ “ಎಲ್ಲ ನವಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಈತನೆ ಬಲ್ಲಿದ, ಬಡವರ ಬಲ್ಲಿದ ಎಂದಂ : 

ಶ್ರೀರಾವಂ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ, ರಾಗಿಗೆ ತನ್ನ ಹೆಸರಾದ ""ರಾಘವ'' ಎಂದಿರಿಸಿದ.""ರಾಘ'ವ 

ಅಪಭ್ರಂಶವೇ ರಾಗಿ-ಇಲ್ಲಿ ಬರಂವ ಜಗಳ ಪ್ರಸಂಗ, ನರೆದಲೆಗೆ-ವ್ರೀಹಿಯರ ಸಂವಾದ 

ಸ್ಟಾರಸ್ಯವಾಗಿವೆ,376 

ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ತಾವು ಕೆಳವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನೋವು- 
ತೆವಯಲ ತೋರಂವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ಆದು ಸಾಧಿತ ಆಗಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪೌರಾಣಿಕ 

ಪ್ರಸಂಗ ತಂದದ್ದು ಕವಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹಾಗೂ ಆಗ್ಗೆ ಕಾವ್ಯ ಬರೆದ ಪದ್ಧತಿಯ 

ಅನುಕರಣೆಯೆ ಕಾರಣನೆಂದೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ, ಕನಕನಿಗೆ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 
ದರುಶನಕ್ಕೆ, ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವೀಯದ ಕತೆ ಸುವಿದಿತ ಆದದ್ದೆ. 
ಇದರ ಸತ್ಕಾಂಶವೇನೆ ಇರಲಿ, ಮೇಲುವರ್ಗದ ಜನ ಕನಕನನ್ನು ಅವಹೇಳನ : ತಿರಸ್ಕಾರ 
ಮಾಡಿದ್ದುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೆಂಹವೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಜಾತಿಯೆ ಅವನಿಗೆ ಭೂತವಾಗಿ ಕಾಡಿದ್ದರೆ 

ಅಚ್ಚರಿಯೇನಿಲ್ಲ. 
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ಬಲ್ಲಿ೧ರು ಬರೆ ಬಡವರಲಿ ನಿ 

ನಲ್ಲಿ ಯುಂಟು ಪುಪೇಕ್ಷೆ ನಮ್ಮಲಿ 

ಸಲ್ಲದೀ ಪರಿ ಪಕ್ಷಪಾದವನಿಲ್ಲ ಭಾವಿಸಲು ॥ 

ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆ, ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಂಘರ್ಷ ಚಿತ್ರಣ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ- 

ಬ್ಹಾಹ್ಮಣೇತರರ ಶಿಕ್ಕ್ಕಟವೆಂಬುದು ಒರಟಂ ತೀರ್ಮಾನ, ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಭೇದ, 

ಮೇಲುವರ್ಗದ ಜಾತಿ-ನಿಮ್ಮ ವರ್ಗದ ಜಾಶಿಯವರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಜಗಳ,-ಶ್ರೀವಂಂತ 

-ಬಡವರ ನಡುವಣ ಸಂಘರ್ಷ, ಕೆಳವರ್ಗದವರ ಜಾಗೃತಿ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎಲ್ಲ ತನ್ನದೆ 

ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಂತ್ತಾನೆ ಕನಕ ಕವಿ, 
“ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ' ಕನಕದಾಸರ ಸಾಂಗತ್ಯ ಕಾವ್ಯ ; ಇದೊಂದು ವರ್ಣಕೆ 

ಕಾವ್ಯ. ಸುಮಾರು ೨೮೦೦ ಸಾಂಗತ್ಯ ಪದ್ಯ, ವ್ಳೂದಂ ಪದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಲಲಿತವಾಗಿ 

ಸಾಗುವ ಈ ಕೃತಿಗೆ ಹೆಸರೂ ಒಪ್ಪುವಂಥದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರೆ ಕೃತಿಕಾರರೆಂಬಂ 
ದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಾರೆ. ಭಾರತ-ಭಾಗವಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಮನ್ಮಥಸಂಹಾರ, 

ಉಷಾ-ಅನಿರಂದ್ಧ ರ ಪ್ರಣಯ, ಕೃಷ್ಣಬಾಣಾಸುರರ ಕದನ, ಇದೇ ಈ ಕಾವ್ಯದ ವಸ್ತು, 
ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥಾವಸ್ತೂ, ಸಾಂಗತ್ಯ ಹಾಡಂಗಬ್ಬವಾದದ್ದರಿಂದ, ಜನಪದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪ 

ಛಂದೋಬಂಧ ಆಗಿರುಪ ಪ್ರಯಂಕ್ತ, ಮೋಹನಶರಂಗಿಣಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಲ 

ವಕಾಶವಿದೆ. ಪರ್ಣನೆಯ ಈ ಕಾವ್ಯದ ಶಿರುಳಂ, ಜೀವಾಳ, ಇಲ್ಲಿರುವುದು ವಿಜಯ 

ನಗರದ “ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಚರಿತೆ”'ಯೆ ವಿನಾ "“ಕೃಷ್ಣ ಚರಿತೆ”'ಯೆನ್ನಿಸದು. ಕವಿ 
ಶಾನಂ ಕಂಡ ವಿಜಯನಗರದ ಕಾಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ, ಜನಜೀವನ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ: 

ಮೌಲ್ಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಸಂತೋತ್ಸವ ವರ್ಣನೆ, ದೇಶಪುರ ವರ್ಣನೆ, 
ಸೂಳೆಗೇರಿಯ ವರ್ಣನೆಯೂ ಇದೆ 

“ನಾಡೊಳಗಳ್ಳು ಜಾಣರು ಜಾಣೆಯರೊಡ 

ನುಡುವ ಸವಿವಾಶುಗಳ 1 

ಪಾಡುಗಬ್ಬವ ಪರುಠವಿಸಿದ ಬಗೆಯ ನೀ 

ನೋಡು ಮಾನಿನಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ'' ॥ 

ಎಂಬಂದಾಗಿ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿ ನುಡಿಯಿಂತ್ರಾನೆ. ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿಯ ಸಂಭಾಷಣಾ 

ರೀತಿ, ನಲ್ಲೆಯ ವಿನಿಧ ಸಂಬೋಧನೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕನಕದಾಸರ ತಾಳ, ತಂಬೂರಿ, ತಿರು 
ತಾಮದ ಬದಲು ರಸಿಕ ಕವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. “ಎಲೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆ 

ಮಂಗಳವಪ್ಪ ಬಿಟ್ಟ ಒಮ್ಮೊಲ್ಲೆಯ ವಂಂಗಳರಕ್ಷಿ”, "ಕಣ್ಣು ಮನವನಿರ್ಕುಳಿಗೊಳ್ಳ್ವ 

ಕಡು ಜಾಣವೆಣ್ಣುಗಳ ಅಧಿದೇವಿ'' “ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೋರದ ಮೊಲೆವೊತ್ತ ಲತಾಂಗಿಯ 
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ಬರದಂಗೆವಾಯ ರಂಗಿಪ ಚೆಂದುಟಿಯನೆ'' ಎಂಬ ತೆರನಾದ ಅನೇಕ ಸ?ಜೋಧನೆಗಳಿವೆ. 
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಈ ಕೃತಿ ತಂ0:2 ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಮುಹೀಪೆತಿದಾಸರು 

ವಂಹೀಪಕಿದಾಸರು ಇದ್ದುದು. ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ, ಶ. ೧೬೧೧-೧೬೮೧ರ ಅವಧಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಎಂದಂ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಯೂಲತಃ ದಾಸರ ಪೂರ್ವಜರು ಬಿಜಾಪುರ 

ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿದ ಬಾಗಲಕೋಟಿಯವರಾಗಿದ್ದಾ, ಅನಂತರ ಬಿಜಾಪ್ರರದಲ್ಲೆ ನೆಲಸಿದರಂ. 
ಮಹೀಷತಿರಾಯರೆ ತಂದೆ ಕೋನೆರ೦ಿರಾಯಂರದಂ, ವೈದಿಕವೃಶ್ಚಿಯಿಂಂದ ಜೀವನ, ಬಾಲ್ಯ 

ದಿಂದಲೂ, ಮಹೀಪತಿರಾಯರಿಗೆ ರಾಮಾಯಣ, ಭಾರತಾದಿ ಕಾವ್ಯ-ಇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲಿ 

ಆಸಕ್ತಿ. ಸಂಸ್ಕೃತ, ಕನ್ನಡ. ವಂರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ, ಉರ್ದು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲತು, 

ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡೆಂವ ಭಾಷಾಪ್ಟ್ರಭುತ್ವ ಅವರದಾಗಿತ್ತು. ಅನಂತರ ಮಹೀಪತಿರಾಯರು 

ತಮ್ಮ ಅಬಿಲ್ಷಹನ ಆಪ್ತೆ ಸಚಿವರಾದದ್ದೂ ಅವರ ನಡೆ ನುಡಿ-ಹಾಗೂ ಬಂದ್ಬಿ ಶೀಕ್ಷ್ಣತೆ 

ಗಳಿಂದಲೆ ' ಮಹೀಪತಿರುಯರಿಗೆ ದಾಸದೀಕ್ಷೆ ಸ್ವೀಕಾರ" ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, 

ಅಬಜ್ಷಹೆಸ ಆಪ್ತಸಚಿನರಾಗಿದ್ದಾಗ ನಡೆದ ಒಂದೆರಡು ಘಟನೆ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿ 

ವರ್ತನೆಗೆ ಕಂರಣವಾಯಿತಂ,' ಮೂದಲಿನದು, ವಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿದ್ದ ಷಹನಂಂಗನ ಭೇಟಿ, 

ಈತ ಸೂಫಿಟಂಥದ ವಿರಕ್ತ. ಹೊರಗಣ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈತ ಹಂಚ್ಚ. ಆದರೆ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಈತ ಯೋಗಿ. ಇವನು ರಾಯರು ಲೌಕಿಕತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಧ್ಯಾಶ್ಮಿಕತೆಡೆಗೆ ಹೊರಳಲು 

ಕಾರಣನಾದದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದ ಮೂಲಕ (ಪುರಂದರದಾಸರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ). ಎರಡನೆಯ 

ದೆಂದರೆ,` ಮಹೀಪತಿರಾಯರಿಗೆ ಸಾರವಾಡದ ಭಾಸ್ಕರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಭೇಟಿ, ಅನುಗ್ಲೆಹ 

ವಾದದ್ದು. ಭಾಸ್ಕರಸ್ವಾವಿಗಳ ಹಾರೈಕೆಯಿಂಂದ ವುಹೀಪತಿರಾಯರಿಗೆ ವಂಕೈಳಾದರೂ 

ಗಂರಂಗಳ ಯಾಗಿಕಸಿದ್ಧಿ, ನಿರ್ಶಿಪ್ರತೆಗೆ ವಂನಸೋತೆ ಅವರು, ತಮ್ಮಾ ಎಲ್ಲ ಆಧಿಕಾರಕ್ಕೂ 

ತಿಲಾಂಜಲಿಯಿತ್ತರು. ಅದಿಲ್ಪಹನಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು. ಆತನಿಗೆ ರಾಯರ ಮೇಲಿದ್ದ 

ಹ್ರೀತ್ಕಾಭಿಮಾನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಹೀಪತಿರಾಯರ ಲೌಕಿಕ ಘಟ್ಟ 

ಮುಂಗಿಯಿತಂ. 

ಭಾಸ್ಕರಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹೀಪಶಿರಾಯರು ಸತತ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. 

ರಾಯರು ಹರಿದಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೊ, ಯಾರು ಅಂಕಿತವಿತ್ತರೊ 
ತಿಳಿಯದಂ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು, ಗಂರುಅರಿವ ಮಾರ್ಗ ಕುರಿತು, ಗುರುಮಹಾಶ್ಮೆ, 

ಜ್ಞ್ಯಾನ, ಕಂಡಿತು ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ' “ಮಹಿಪತಿ, ಶರಳವಂಹೀಪತಿ, 

ಗುರುವಂಹಿಪತಿ' ಎಂದೆಲ್ಲ ಅಂಕಿತ ಬಳಸುವ ಇವರು ಆಗ ಇದ್ದ ಸತ್ಯಬೋಧತೀರ್ಥರನ್ನು 
(ಉತ್ತರಾದಿವಂಠ) ಸ್ಪುತಿಸಿರುವುದು, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ, ಸ್ತುಶಿಸಿರು 
ವುದಂ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಭಾವ ಆಗಿರುವುದು ಬರಂತ್ರದೆ. 

ಇದರೊಂದಿಗೆ ದಾಸರ ಹಂಭಕ್ತಿ, ಗುರುಭಕ್ತಿ, ಪ್ರಶಂಸನೀಯ, ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 
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ಹರಿಸರ್ವೊಂತ್ತವಂತ್ರ ಭಕ್ತಿ-ನೀತಿ, ಗುರುಭಕ್ತಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ವಿಷ್ಣಾ -ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ, ಸ್ತುತಿ 

ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಆನತಾರತ್ರೆಯ ಸ್ತುತಿ (ಹನಂದು-ಭೀವು- ಮಧ್ವ) ಯೌಗಿ4 ಸಿದ್ಧಿ 

ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇ ಪರಿಭಾಷೆ ಯಲ್ಲಿರುವ ಕೀರ್ತನೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ 

ಬಂದಿವೆ. ಅವರ ಜೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರರಿತೆಂ.ಂತೆ, "“ಬ್ಲೈೇತ ಅದ್ಲೈಶೆಂದಂ 

ಹೊಡೆದಾಡದಿರೊ ಪ್ರಾಣಿ ಚಿಂತಿಸಿ ಬ್ಯಾರಿಹ ವಸ್ತಾಗಾಣೆ'' ''ದ್ವೈತ ಎಂದವನೆ ತಾಂ 

ಪರಮ ವೈಸ್ಥಪನಲ್ಲ ಅದ್ವೈತವೆಂದವನೆ ಸ್ಮಾರ್ತನಲ್ಲ,'' ಎಂಬ ಮಾತಂಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. 
ಮಹಿ:ಪತಿರಾಯರಿಗೆ ಭಾಸ್ಕರಸ್ವಾಮಿಗಳೆ ಪ್ರಭಾವನಿದ್ದಿತಾದ್ಕರಿಂದ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ 
“ವತ್ತ” ಭಕ್ತಿ (ದತ್ತಾತ್ರೇಯ) ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಂನಬಿಚ್ಚಿ ಹಾಡುವಿಕೆ 

ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿವಿಧ ರೂಪುಗಳೆಂದು ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ, 

"ಅವರೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕವಿಗಳು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಡಾ| ಆರ್, ಡಿ. ರಾನಡೆ 

ಯವರು ("8 is one of the greatest spiritual posts.,....... ) 

ಅವರೊಬ್ಬ ಯೋಗಿಗಳು, ಸ್ಟುನಂದವನ್ಮೂ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಅನಂಭಾವಿಗಳು. ಉತ್ತರ 

ಕರ್ಣುಟಕದ ನಡು ಗನ್ನಡ ಭಾಜಿ ಎಲ್ಲ ಕೀರ್ಶನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗಾದ 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬಗೆ ಬಗೆಯಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧನೆ, ಸಾಧಕ 

ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಜಾನಪದ ಧಾಟಿಗಳ ರಚನೆಗಳೂ ಇವೆ. “ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳ 
ಮಡಿವಿನೂಳು ಧುವಣಕೆಸಿ ಕಡಿಯಾಲಿದ್ದು ನೆಲೆ ನೋಡುವರೇನಯ್ಯ'' ಎಂಬ ಸಮಾಜ 

ಟೀಕೆಯೂ ಒಮೊಮ್ಮೆ ಮೊನಚಾಗಿ ಕಾಣಬರಂತ್ರದೆ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅನಂಭವಗಳಂತೂ 

ಅವರ ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ''ಓಂದೊಂದಂ ನಿಲುವೂ 

ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಲಿಸುತ್ತದೆ...... .,,ಇದೊಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಸಾವಂರೆಸ್ಯ (ಸಂಪ್ರ 

ದಾಯ ನಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಕಾ _ನುಭವ ಸಿದ್ಧಿ) ಹಾಗೂ ಅತಿಶಯವಾದ ಪ್ರಯೋಗ”. 
ಮಡೀಪಶಿರಾಯರು ಬಂದ ಕಾಲ, ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೊದಲ ಹಂತ 

ವಿಜಯನಗರದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳಿಬೆಳಗಿ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಸ್ತಮಾನದೊಂದಿಗೆ 
' ಸಂಘಟನೆಯೊಡೆದು ವಿಚ್ಛಿದ್ರೆಗೊಂಡೆ ಸಂಧಿಸವಂಯಂ, . ಅವರು ತಮ್ಮ ವಂಂಚೆನ ಹರಿ 

ದಾಸರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಡಾ|| ಜಿ, ವರದರಾಜರಾಯರ ಅಭಿಮತ, ಈ ಬಗ್ಗೆ 

ಇನ್ನೂ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗತ್ಯ, 

ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಹೀಜತಿರಾಯರ ಶೈಲಿಯ ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸ ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 

ವಂಡುಗಟ್ಟೆ, ಅವರ ಸ್ಕಾನಂದಾನುಭವ ತಿಳಿಸುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವಗೀತೆಗಳಾಗಂತ್ತ 

ವೆಂದೆನ್ನಬಹುದಂ, ಅವರ ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ಯೋಗಸಿದ್ಧಿ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅವಧೂತ 

ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಭಾಷೆಗಳ ಮೇಲಣ ಪ್ರಭುತ್ವ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ. ರೂಪಕಗಳೆಂ, ಸೂಕ್ತಿಗಳಂ 
ಕೆಲವೆಡೆ ತಾನಾಗಿಯೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ಭಾವೋತ್ಕರ್ಷ, ಬೆಡಗಿನ ವಚನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ 

ಭಾಷೆ ("ನಖರಿ', "ಅಖರಿ', 'ಇಹ್ಯ' "ಸೊಹ್ಕ', "ಖರೆ ಆದ', "ಖೂನೆ'). ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 

ಜಿಜ್ಞಾಸೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವರ ನೂರಾರು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಅವರನ್ನೂ ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ 
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ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಗಳಾಗಿಸಿವೆ. '"ಹರಿದಾಸರ ಹಿರಿವೆ, ಕೀರ್ತೆನಕಾರರ 

ಆತ್ಮಶೋಧನೆ, ಲೋಕನೀತಿ... ಉಪಮಾನ, ರೂಪಕ .... ” ಎಲ್ಲವೂ ವೇದ್ಯ 

ಆಗುತ್ತವೆ. ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ತಟಸ್ಥ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆವುಗಳನ್ನು ಕೀರ್ತನ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಶೋಧನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೆರಡೆಂ 

ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕೆ ಮಹೀಪತಿರಾಯರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು 

ಗಮನಿಸಬಹುದು : 

ನ ಬಾಡುಬೆ. ಹಂಸದ 
ಲ 

ಇಡಾಪಿಂಗಳೆ ಮಧ್ಯನಾಡಿವಿಡಿದು 

ಆಧುರವದ ಒಲಿದು ಸ್ವಾಧಿಹ್ಮಾನ-ದಾಟಿ 

ಹಾದಿವಿಡಿದು ನೋಡು ಮಣಿಪುರ - 

ಒದಗಿ ಕುಡುವ ಅನಾ ಸತ ಹೃದಯಸ್ಸಾನವ 

ಸುಧಿಸಿನೋಡುವುದು. ವಿಶುದ್ಧೆವ...., 

ಮೂಲಸ್ಥಾನದ ನಿಜನೆಲೆ ನಿಭವನೋಡು 

ಬಾಲಕನೊಡೆಯ ಮಹಿಪತಿಸ್ಥಾಮಿಯ 

ಎಂಬಂತೆಯೇ ರಾಯರ ಭಾಷಾ ಪರಿಚಯದ ತುಣಕು : 

ಬಾಟಪಕಡೂ ಸೀದಂ। ನಫಡೇ ತೇಧೆ ಬಾಧಾ 

ಇದುವೆ ಗುರು ನಿಜಬೋಧ | ಸ್ವಸುಖ ಸಮ್ಮತವಾದಾ ಪಗ 

ಬಂದಗೀಕರ್ತಾ ಕರಕೇ ರಭಾಟಾ । ತಿಳಿಯದು ನಿಜಘನದಾಟಾಃ, 1೧% 

ease ಮಹೀಪತಿಗಾಯಿತು ಬಲು ಆನಂದಾ ಹರಿಮಣಾ ಗೋವಿಂದ ॥೨॥ 

ಇದರಿಂದ ಮಹೀಪತಿದಾಸರು, , ಉಳಿದ ಹರಿದಾಸರಿಗಿಂತ ಸ್ಪ ಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಳ್ಳವ 

ರೆಂದು ತಿಳಿಯ ಬರುತ್ತದೆ. ದಾಸರ ಹರಿಭಕ್ತಿ, ಶರಣರ ಅನುಭಾವ, ಯೋಗಿಗಳ 

ಅನಂಭೂತಿ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಪೂಜಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ 

ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಗೊಳಿಸಿರುಪವರೆಂಬರೆ ಮಹೀಪತಿದಾಸರೊಬ್ಬರೆ. ಸವಂನ್ಯಯ 
ಮನೋಧರ್ಮವೆ ಅವರ ವೈಶಿಷ್ಠ್ಯ ್ಯಃ 

ವಿಜಯದಾಸರು (ಕ್ರಿ.ಶ. 1682-1773) 

ಹರಿದಾಸರಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರವಂಖರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರಂವ 
ಶ್ಲೋಕ ಕುರಿತಂ ಹಿಂದೆಯೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ : 

ನಮಃ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಾಯ। ನಮಸ್ತೇ ವ್ಯಾಸಯೋಗಿನೇ 1 
ನಮಃ ಪ್ರರಂದರಾರ್ಯಾಯ |! ವಿಜಯಾರ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 
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ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರವರ್ತಕರು ( ಶ್ರೀಪುದರಾಜರಂ), 

ಸಂಘಟಕರು (ಪ್ರೀವ್ಮಾಸರಾಯರಂ) ದಾಸಕೂಟದ ಮೊ.ಬಲಿಗರಾದ ಪುರಂದರರ ನಂತರ 

ಕೇಳಿ ಬರುವ ಹೆಸರು ವಿಜಯದಾಸರದು. ದಾಸ ಇಹಿತ್ಯ-ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನದ, 

ದ್ವಿತೀಯ ಹಂಕದ ಸಂಘಟನೆ, ಪ್ರವಂಂಖ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆದ ಮಂತ್ರಾಲಯದ 
ಪ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರ ಬೃಂದಾವನ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ವಂಂದಂವರೆಯಿತೆಂ. ವಿಜಯಂ 
ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ರೀವ್ಶಾಸತೀರ್ಥರು ತತ್ತ್ವವಾದ ಮತ್ತು ಹರಿಭಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ 

ದಂತೆ ಶ್ರೀರುಯರು ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳಸಿದರು ; ಇವೆರ ಪ್ರಭಾವ 

-ದಿಂದಾಗಿ, ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಸುತ್ತಮಂತ್ತಲಿನ' ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹರಿದಾಸಸಂತರಂ 
ಅವತರಿಸಿಬಂದರೆನ್ನಬೇಕು. 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ದ್ವಿತಿಯ ಘಟ್ಟದ ಪ್ರಮಂಖರು ಶ್ರೀವಿಜಯದಾಸರು, 

ಅನಂತರ ಈ ಮೊದಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರಶಿಷ್ಕರಾದ ಗೋಪಾಲದಾಸರು, 

ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು, ಪ್ರಾಣೇಶವಿಠಲರ, ಮೋಹನವಿಠಲದಾಸರು, ಹೀಗೆ ಆನೇಕ 

ಹರಿದಾಸರು ತಮ್ಮ: ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು 

ಶ್ರೀವಂಂತಗೊಳಿಸಿದರಂ. ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ ಭರದಿಂದ ಮಂಂದಂವರಿಯಿತಂ, 

ವಿಜಯಂದಾಸರಂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳಾದಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರಂವ್ರದರಿಂದ ಅವರನ್ನೂ 

''ಸಂಛಾದಿಗಳ ದಾಸ''ರೆಂದೆ ಕರೆವ ವಾಡಿಕೆ. ವಿಜಯದಾಸರು ಹರಿದಾಸದೀಕ್ಷೆ ವಹಿಸಿದಂ 
ದಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಹರಿದಾಸದೀಕ್ಷೆಯಿಂತ್ತು, ಪುರಂದರದಾಸರ 
ತರುವಾಯ ತಟಸ್ಥ ಆದಂತಿದ್ದ ದಾಸಕೂಟ, ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆ ಮಂಂದುವರೆಯಲು 

ಸ್ಫೂರ್ತಿಚೇತನರಾದರಂ, 34. 

ವಿಜಯದಾಸರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಚೇತನರು ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರರೆಂ, 
ಶ್ರೀರಾಘದೇಂದ್ರರು,,, ವೈಷ್ಣವರಲ್ಲಿ ತತ್ವನಿರ್ಣಯವೊ ಉಪಾಸನಾಭಾಗವೂ 

ಖಲ ಅಗತ ಒಂದಂದನ್ನೊ ಗಮನಿಸಿ, ಅನೇಕ ಅನ್ಯವಂಶೀಯ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ 

ಬೆರಗಾಗಿ ತತ್ತವಾದದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯಹೊಂದಿದ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ಉಪಕಾರವಾಗಂವಂತೆ 
ಆಗಂತುಕ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೂ, ಉಪದಿ- 
ಷತ್ತೂ. ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಗೀತಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೂ ಸಲಭವಾದ ಅರ್ಥ, 
ಗಂಭೀರಮದ ಟೀಕೆ ಟಿನ್ಪಣಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಖಂಡಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ 

ಗೂ 

ಬ 

ರಚಿಸಿದರಂ. ವ್ಯಾಸಕೂಟವೂ ಇದರಿಂದ ಕಳೆಕೊಂಡಿತು ಎಂಬ ಮಾತು “ಒಪ್ಪುವಂಥ 

ದಾದರೂ ಇದರ ಜತೆ ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಬೃಂದಾವನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದಾಸಕೂಟ ಸಂಘಟಿಸಿದ 

ಅಂಶವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತದೆ. ೧೫ನೆ ಶ.ದಿಂದ 

ಬಂದ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಾದಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ 

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ಷಿ, ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಅವತಾರ ಸ್ವರೂಪರೇ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ 
ತೀರ್ಥರ ಮುಂದೆ ಆಗಿ ಹೋದ ಹರಿದಾಸರಿಗೆಲ್ಲ ವಂಶ್ಭಾಲಯಂ ಒಂದಂ ಪ್ರಮುಖ 
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ಕೆ:ಂದ್ರ ಬಿಂದು, ಕ್ಷೇತ್ರೆವಾಯಿತಂ, ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ ರ ಕಂರಿತ ಹರಿದಾಸರ 

ನೂರಾರು ಕೈತಿಗಳೆ ನಿದರ್ಶನ. 
ವಿಜಯದಾಸರ ಬದಂಕಿನ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅವರ ಸೋದರರಾದ ಹರಿದಾಸ 

ದೀಕ್ಷೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದ ಆನಂದದಾಸರಂ (ಹಯ:ವದನವಿಠಲ) ಹಾಡಿರುವ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನನಂ 
ಸರಿಸಕೊಡೆಬಹಂದು : ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನವಿಗೆ ಸೇರಿದ ಚೀಕಲಪರಿವಿ ತುಂಗ 
ಭದ್ರಾ ತೀರದಲ್ಲಿರಂವ ಊರಂ. (ಚಕ್ಕಬದರಿಯೆಂದೂ ಕರೆವ ವಾಡಿಕೆ) "ಇದೇ ವಿಜಯ 

ದಾಸೆರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ, ಹಟ್ಟಿದ್ದು. ಸಂಮಾರಂ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೬೮೨ರಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ 

ಮಾಧ್ವ ಮನೆತನ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ, ಕೂಸಮ್ಮ ವಿಜಯದಾಸರ ಶಂದೆತಾಯಿಂಗಳಂ. 
ವಿಜಯದಾಸರ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ದಾಸಪ್ಪ. ಚೀಕಲಪರಿವಿಯನ್ನೂ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಸಿಂಹ 

ಕ್ಷೇತ್ರನೆಂದೂ ಕರೆಯುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರ ವಾಡಿಕೆ. (ಇದು 

ಪ್ರಿ:ಪಾದರಾಜರೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅಶ್ವತ್ಥವಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ) ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ, ಕೂಸಮ್ಮಾನಿ 
ಗಾವ ವೆಂಕ್ಕಳಂ ಮೂರು ; ಹಿರಿಯವನೆ ದಾಸಪ್ಪ. 

ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಅಂಟಿ ಬಂದ ಬಡತನ. ಜತೆಗೆ ಹಳ್ಳಿ ವಾಸ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದಾಸಪ್ಪ 

ನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅವಳಾಶವಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯವೂ 
ಬಡತನದ ಬವಣೆತಾಪ ಅನುಭವದ್ದೆ , ಕೆಲವಾರಂ ದಾಸಪ್ಪನನ್ನು “ಕೂಸೀ ವಂಗದಾಸ'' 
ನೆಂದು ಅಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಡತನ, ಕಾರ್ಪಣ್ಯಕ್ಕೆ ನೊಂದ ಬೇಸತ್ತ ದಾಸಪ್ಪ 
ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ಕೇಳಿದೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ನಡೆದ. ಹೊರಟದ್ದು ದೂರದ ಕಾಶಿಗೆ 

ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ, ಸಂತರ ಸೆಹವಾಸ ದೊರೆಯಿತು. ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ವಂತ್ತೆ ಮಂರಳಿದ. 
ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ, ವಂಗನನ್ನು ಕಂಡಂ ಮರಂಗಿ, ಅವನಿಗೊಂದಂ ನೆಲೆ ದೊರಕಿದರೆ ಓಡಿ 
ಹೋಗುವದಿಲ್ಲೆಂದು ವಂದಂವೆ ಮಾಡಿದರು. _ಕಾಶಿಯಾಶ್ರೆಯ ಪಥಿಕನಾಗಿದ್ದ ದಾಸಪ್ಪ 

ನಿಗೆ, ಸಹಜ ವಿರಕ್ಷಿ ಬಂದಿದ್ದೂ, ವಂತ್ತೆ ಅತ್ತ ಕಡೆಗೇ ವಂನಸ್ಸು ಸೆಳೆಯಿಂತಂ. ಪರಊರೇ 
ಫ್ರಿಯಂವನಿಸಿತಂ, ಮತ್ತೆ ಹೊರಟ, ದಾಸಪ್ಸಸ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಯೆಲ್ಲವನ್ನೂ ದಾರಿಗಳ್ಳರಂ 
ಲೂಟಿವರಾಡಿ ಕದ್ದೊಯ್ದೊರಂ, ನೋವು, ಅದರ ಮೇಲೆ. ಬಾವು ಅನ್ನೊ ಹಾಗೆ, ಕಾಶಿ 
ಸೇರಿದ ನಂತೆರ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧಂ ಸಂತರ ಜತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ, ಕಾಶಿಯತ್ತ ಹೊರಟಾಗ ದಾಸಪ್ಪ 

ನಿಗೆ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷವಷ್ಟೆ, ಹರಿಕೃಪೆಯಿಂದ ಬದಂಕಂ ನೆಮ್ಮದಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಬಂದೆ 

ದಾಸಪ್ಟನ ಗುರಿ. ಗಯ, ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಎಲ್ಲ ಸೇವಿಸಿ, '"ಹಿಂಡವನ್ನಿತ್ತಾ'' ಎಂದಂ 
ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದು, ಅವೇಳೆಗೆ ಆಗಲೆ ದಾಸಪ್ಪ ಪಿತೃಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ 
ಬಂದಿತ್ತೆಂದೆನ್ನಿಸಂತ್ರದೆ, ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ, ಜಪತಪ, ವಿರಾಗಿಯ ಬದಂಕೆಂ 
ದಿನಚರಿ, ಹೀಗಿರಲು ಒಂದಂ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೊಂದು ಮೈನವಿರೆಜ್ಬಿಸಂವ 

ಕನಸಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿಂದ 'ಸುರನದಿಯಂ ದಾಟಿಸಿಕರೆತಂದಂ' ಇದ್ದ 'ವ್ಯಾಸಕಾಶಿ'ಯ 
ಪುರದ ದೊರೆಯಾದ "“ಶಿರಿವಾಸುದೇವ (ಪರವರಾತ್ಮ) ದೇವತೆಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 'ಪರನಾಗಿ 
ಕ:ಳಿ೩ರಲಂಗ, 'ಸಂಸ್ಥಿರರಾಗಿ ಸ್ತೂತಿಸೆನಂತ' ಕರೆದ ಹೇಳಿ ದಾಸರನ್ನ್ನ ಆದರಿಸಿ, 
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ಪ್ರರಂದರಾರ್ಯರೆ “ಹರುಚದಿಂದಲಿ ನೀನು ಹರಿಚರಿತೆ ಫಪೇಳಿನಂತ"' "ವಿಜಯವಿಠಲ 

ಎಂಬ ಅಂಕಿತವನ್ನು ಅನಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಕನಸು ಕಿಳಿದೆಚ್ಚತ್ತೆ ದಾಸಪ್ಪನಿಗೆ ತನ್ನ ಮನ; 

ಅಳಲೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಯಿತೆಂದನಿಸಿತ್ತು, ಅವನ ದಿನಚರೈಯೆ ಬದಲಾಯಿಂತಂ. ದಾಸಪ್ಪ 
ವಿಜಯದಾಸರಾದರು. : ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ತೇಜದಿಂದ, ಹರಿದಾಸದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದ ವಜಯ 
ದಾಸರು ಅನಂತರ ಆಡಿದ್ದೆ ಹಾಡಂ, ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕಥನಕಾರರಾದರು 

ಅದೇನಂ ಪುಣ್ಯವೊ ಜನರು ದಾಸಪ್ಟನನ್ನು ವಿಶೇಷ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಕಂಡರ, 
ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿಜಯದಾಸರು ಮರಳಿ ಬಂದದ್ದು ಊರಿಗೆ. ಹರಿದಾಸದೀಕ್ಷೆ ವಹಿಸಿದೆ 

ನೆಂದು ಹೆಂಡತಿ, ಸಂಸಾರವನ್ನು ತೊಂದರೆಗೀಡು ಮಾಡಬಾರದೆಂದನಿಸಿತು. ದಾರಿ 
ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನಿಗಳೆಂಬ ಆದರ : ವಿಜಯಜಾಸರಂ ಹೀಗೆ ಮನ್ನಣೆ? 
ಜನಾದರಗಳಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ಅಲೌಕಿಕ ಘಟನೆ ಆವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿದೆಂಬ 

1, ಕೇಶವರಾಯನೆಂಬಂವನಿಗೆ ಅವನ ಮಗನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದ್ದು (ಮೊದಲಿಗೆ ಅವನ 

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಪ್ರೀತಿ, ಅತಿಥ್ಯ, ಅನಂತರ ಬಹಂವರ್ಷ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಈ 
ಘಟನೆ ನಡೆದದ್ದು). 
'ಕಲ್ಲೂರು ಸುಬ್ಬಣಾಚಾರ್ಯ' ರೆಂಬಂಪ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಅಲಕ್ಷ್ಯ 

ಅಟ್ಟಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅಭಿಮತದಿಂದ, ಕನ್ನಡ ಪದಕುರಿತ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮದ 
ವನ್ನು ಅಡಗಿಸಲು '"ಸಂಧಾ'' ಗ್ರಂಥದ ಅನುವಾದ ಒಬ್ಬ ಅಡಿಗೆಯ ಪರಿಚಾರಕ 

ನನ್ನು ಹರಸಿ ಅವನ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸಿ, ಹರಿದಾಸರನ್ನು ನಿಂದಿಸಬಾರದೆಂದಂ 
ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ' 

3, ಮೊ:ಹನದಾಸರು ಹಾಗೂ ಅವರ ತಾಯಿಂಯಂನ್ನು ಅನಂಗ್ರಹಿಸಿ, 'ಮೋಹನ 
ವಿಠಲ'ನೆಂಬ ಅಂಕಿತ ನೀಡಿದ್ದ, ಮೋಹನದಾಸರಂ ವಿಜಯದಾಸರ ಬಳಿಯೇ 
ಇದ್ದರು. ಅವರ ವಂಶಜರು ಈಗಲೂ ಚಿಪ್ಪಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. 
ಆದವಾನಿಯ ದಿವಾನರ ಮಗನಿಗೆ “ಪಂಗನಾವಂದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ''ನೆಂದಂ ಕರೆದು, 

ಅವನಿಗುಂಟಾದ ದೈವಭಕ್ತಿ, ವೈರಾಗ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ, 'ವೇಣುಂಗೋಪುಲವಿಠಲ'' 

ನೆಂದು ಅಂಕಿತವಿತ್ತು ದಾಸದೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತುದು, ಹರಿದಾಸೆ ಅಂದೋಲನವನ್ನು 
ಬೆಳೆಸಿದಂದಂ- 

ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಜಯಂದಾಸರೆಸಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅದರ ಸವಃಕಾಲೀನ 
ರಾಗಿದ್ದ ತಮ್ಮಾಂದಿರೆ ಆದ ಆಸಂದದಾಸರಂ (ಹಯವದನವಿಶಲ), ಮೋಹನದಾಸರು, 

ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ದಾಸರು, ವಂಂತಾದಬರು ಮಾಡಿರುವ ಕೃತಿಗಳೇ ಆಧಾರ,  ಆದಲ್ಲದೆ, 

ವಿಜಯದಾಸರಂ ಮಾಡಿದ ಇನ್ನೊಂದ ವಂಹತ್ತರ ಕಾರ್ಯ, ತವ ಶಿಷ್ಯರಾದ 

ಗೋಪಾಲಜಾರ್ಯರ ಮೂಲ], ಪಂಢಿತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ:ಜಾರ್ಯರಿಗಿದ್ದ ಹರಿದಾಸರ ಮೇಲಣ 
ಅನಾದರವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಕಿ "'ಜಗನ್ನಾಥದಾಸ''ರೆಂದಂ ಹರಿದಾಸದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆವಂತೆ 

ಕಿ 

ಹ 
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ಮಾಡಿದ್ದು, ಜಗನ್ನಾ ಥದಾಸರಿಗೆ ಒದಗಿದ ಅಪಮೃತ್ಯೂವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ, ಗೋಪಾಲ 

ದಾಸರ' ಆಯಂಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದ ಆಯಯಸ್ಥನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿಸಿ, 

ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ-ಗೋಪಾಲದಾಸರ್ಯಾದಿಗಳ ಕೃತಿಗಳಂ, 
ಪರಂಪರಂನಂಗತವಾಗಿ ಹರಿರ್ಬಾರಂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡಿದರೆ  ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರೂ ತಮ್ಮಾ 

ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯದಾಸರ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಭಕುತಿ ವಂಹತಿ, 

ತಮ್ಮನ್ನೂ ಸಾಕಿಸಲಹಿದ ಅಭಿಮಾನ ವಂತ್ಸಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನೆದಂ ಕೊಂಡಾಡಿದ ಕೃತಿಗಳಿವೆ. 
ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ವಂದೆ ವಂಧ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮಶ್ಚ ಸವಂರ್ಥ ರೀತಿ 

ಯಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ *“ಹರಿಕಥಾಮೃತಿಸಾರ'' ಗ್ರಂಥ ರಚಿಸಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸದ ಮಾತೆ 
ಆಗಿದೆ. 

ವಿಜಯದಾಸರಂ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಪ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರರನ್ನು ನಂತಿಸಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯ 
ನಿರ ಹಿಸಿ, ಹರಿದಾಸರನೇಕರನ್ನು ' ಸಂಘಟಿಸಿ, ದಾಸಕೂಟವನ್ನು ಪ್ರನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿ, 

ತಮ್ಮಾ ೭೩ ವರ್ಷದ ನಿಡಿದಾದ ಬದುಕಿಗೆ : ಮಂಗಳಹಾಡಿದ್ದು "`ಚಿಪ್ಪಗಿರಿ''ಯಲ್ಲಿ, 
(ಜಿಪ್ಪಗಿರಿ ಈಗಿನ ಗಂಂತಕಲ ಕೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಐದಂ ಮಲು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ). ಆಲ್ಲಿ 
ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ, ತಿರುಪತಿಯ ಯಾತ್ರೆಗೈದಂ 
ಬ್ರಹೋತ್ಸವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ' ಮರಳಿದ ನಂತರ ಕ್ರಿ. ಶ. 1755ನೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ 
ದಶಮಿಸಾ ಬೃಹಸ್ಸೃಶಿವಾರಂದಂ ವಿಜಯವಿಠಲನ ಪಾದವನ್ನು ಸೇರಿದರಂ, 

ವಿಜಯದಾಸರ ಕೈತಿ-ಸಂಳದಿ ಬಾಹುಳ್ಯ 

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯದಾಸರ ಸ್ಥಾನ 
ತುಂಬ ಹಿರಿದು, ಅವರಿಗೆ ''ಸುಳಾದಿಗಳದಾಸ''ರೆಂದೆ ಹೆಸರು. ನೂರಾರಂ ಸುಳಾದಿ, 

ಕೀರ್ತನೆ ವಂಧ್ವಮತ ಪ್ರವಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಕೈತಿಗಳಂ, ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ವಂಹಿಮೆ, 

ಹೀಗೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ರಚಿಸಿದ್ದ ೪,೭೫,೦೦೦ ಕೃತಿಗಳ ಜತೆ ಇವರು ೨೫,೦೦೦ ಕ್ಕ ೈತಿ 

ರಚಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ಲಕ್ಷ ಕೃತಿಗಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಇದೆ, ಮಾಧ್ವರಲ್ಲಿ 
ಓಂದಂ ನಾಣ್ಣುಡಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ, ''ಸುಧಾ ಓದಿ ಪದ ಹೇಳೆಂ'' ಎಂದಂ. ಜಯಂತೀರ್ಥ 

ರಿಂದೆರಚಿತವಾದ ""ನ್ಯಾಯಂಸುಧಾ'' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದಂ ವಣಧ್ಭರಂ 

ಪರಿಗಣಿಸಿದಾರೆಯೊ ಅಷ್ಟೇ ಗಹನ, ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಹಾಗೂ ವೇದೋಪನಿಷತ್ತೂ ಇತ್ಯಾದಿ 

ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥಗಳ ಆಕರಗಳು ಆಡಕವಾಗಿರಂವ ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳೂ ಕೂಡ. ಇದರ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ, ವಿಜಯದಾಸರ ಸರಳಾದಿ, ಕೇರ್ತನೆಗಳನ ಪರಿಶೀಲಿಸ 
ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 'ಹೆರಿದಾಸರ ಪ್ರಥವಂ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೃತಿಗಳ, ವ್ಯಾಸ 

ರಾಯಂರ ಸರಳತೆ, ಪುರಂದರದಾಸರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ ಪ್ಪ ಕ್ರಸನ್ನಗುಣ, ಕನಕದಾಸರ 

ವಿಡಂಬನ-ಕೆಚ್ಚಿನ ಮನೋಭಾವ, ಭಾಗವತದೃಷ್ಟಿ, ವಾದಿರಾಜರ ವಾಗ್ವಿಲಾಸ, ಹೇಗೆ 



(೩ ಮುಖ ಹರಿದಾಸರು ಹಾಗೊ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಚನೆಗಳು 991 

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಶಿಷ್ಟಗಳೊ ಹಾಗೆ ವಿಜಯದಾಸರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯನಿಖ್ಯೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪನ್ನತೆ 

ವೃಶಿಷ್ಟ್ಯವಿನ್ನಬಹುದಂ, 
ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರರು ಇದ್ದ ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ (೧೬೭೧) ವಿಜಯ 

ದಾಸರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಮಂಂದಂವರಿನಿತ್ತಪ್ಪೆ (೧೬೮೭-೧೭೫೫) ಅದೇ ರಾಜಕೀಯ 

ಪ್ರಕ್ಷೆಬ್ಬತೆ. ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಛಿದ್ರಗೊಂಡಂ. ಕುಂಭಕೋಣದತ್ತ 

ಸರಿಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಲಿಕರಂ ತಾವೆ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ ವೆಂರೆಯಂತ್ತಿದ್ದರಂ, 

ಬಹಂವಂನಿ ರಾಜ್ಯವೂ ಒಡೆದ, ಬಿಜಾಪುರದ ಅದಿಲ್ಷಹ ನವಾಬ ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ 

ತಾನೆ ಸ್ವತಂತ್ಛನೆಂದಂ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ವೆಂರಯಂತ್ತಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೆ 
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಹಿಂದೂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವಿರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿ. ಶ. 17ನೆ ಶತಮಾನದಿಂದ 

18 ನೆ ಶತಮಾನದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧವರೆಗೆ ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಇದೇ ಗೊಂದಲವೆ 

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಯಚೂದು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಉತ್ತರಕರ್ಣಾಕದ ರಾಯಚೂರ, 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬಾದಾದಿಂ, ಉತ್ತೆನೂರು, ಆದವಾನಿ, ಗದ್ವಾಲ್, ಎಲ್ಲೆಡೆ ವಂಸ್ಲಿಮರ 
ಆಳ್ವಿಕೆಯೆ ಇದ್ದದ್ದು. ೧೭೦೪ ರಿಂದ ೧೭೬೧ ರವರೆಗೆ ಕರ್ಣುಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 
ದಳವಾಯಿಗಳ ಕಾಲವೆಂದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೆ. ಜತೆಗೆ 
ಉತ್ತರಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈಭವದಿಂದ ಮೆರೆದ ಮೊಗಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಷಾಹಿ ಕಂಸಿದಂ 
ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಹೈದರಾಬಾದಿನ ನಿಜಾವ, ಮರಾಠಾಪೇಷ್ಟೆಗಳು ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಣಾ 
ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಪರಿಸ್ಥಿಶಿಯಲ್ಲಿ ತಳೆವಂಳವೇ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲವೆ ?: 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ೧೭-೧೮ನೆ ಶ.ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೆ ಬಡತನ, ಇಂಗ್ಲಿಷರ ಕಿರಂಕುಳ ಬೇರೆ. 

ನಿಜಯವಮಾಸರು-ಹೆರಿಡಾಸರ ಎರಡನೆಯೆ ಹಂತದ ಆಂದೋಲನದ ಸ್ವರೂಪ 

ಇಂಥ ಆತ್ಮಪ್ಪ ಬದುಕಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ವಿಜಯದಾಸರಂ, ಸಾಮಾನ್ಯರ 
ಜೀವನ ಪಥದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನೇಕ ಎಡರು-ತೊಡರಂಗಳನ್ನು' ತಾವೇ ಶಿದ್ದಿಕೊಂಡಂ, 

ಸಮಾಜದ ಶಾಶ್ವತ ಮೌಲ್ಯಗಳಾದ ಸತ್ಯ-ಧರ್ಮ-ನೀತಿ, ದೈವಭಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ 

ನೀಡಿ. ಹರಿದಾಸರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ, ಹರಿಭಕ್ತಿ . ಬೆಳೆಸಲು ವಿಜಯದಾಸರು ಆರಿಸಿ 

ಕೊಂಡದ್ದು ಹರಿದಾಸದೀಕ್ಷೆ ಮನೆಗೆ ಅಧ ತದ ದೇಶ ತಲಂಹಿಸಂವ 

ತಾಳ, ತಂಬೂರಿ. ತಂಬೂರಿಯ ಶ್ರಾತಿ ವಿಸಟಿದಂತೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಂದೋಲ 
ನವೊ ಮುಂದಂವರೆಯಿತು. ಕಂಗೆಟ್ಟ ವಿಧರ್ಮಾಯರ  ಬಲಾತ್ಕಾರಕ್ಕೊಳಗಾದ ಎಷ್ಟು 

ಜನ ಹಿಂದೂಗಳು ವಂಶಾಂತರ ಆದರೊ, ಹರಿದಾಸರ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದ ಆಂದೋಲನ, 

ಇದನ್ನು ತಕ್ಕ ವಂಟ್ಟಿಗೆ ನಿವಾರಿಸಿತಂ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಂವಾಸೆ, ಉತ್ಸಾಹ, ಧೈರ್ಯ, 
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ತತ್ವ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದಿಷ್ಟೂ ಅವರಂ ಕೊಡಲೆತ್ಮಿಸಿದುದಂ, ತಮ್ಮಾ ನೂರಾರು 

ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ. "ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾದಿರಾಜರಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ 
ತೋರಿಬಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಜಯದಾಸರಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಲಾರಂಭಿಸಿತಂ, ಅನಂತರ 
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ಬಂದ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ "ಹರಿಕಥಾವ್ಯತಸಾರ'ದಲ್ಲಿ ಅದಂ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಶ್ರೇಣಿ 

ಯನ್ನು ಮಂಟ್ಟಿತಂ ಎಂಬ ಮಾತಂ ಹೊಂದುವಂಥದಂ. 

ವಿಜಯದಾಸರ ರಚನಾ ವೈಶಿಷ್ಟ ಕ 

ವಿಜಯದಾಸರ ಮನೋಧರ್ಮ ಅವರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣಂತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ 
ವಂಧ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷ್ಠೆ, ವಂಧ್ಯವುತ ಪ್ರಸಾರ, ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ, ಪ್ರತಿಪಾದನೆ, ಹದಿ 
ಪಾರಮ್ಯ ವಿದ್ಯೆಯೆ ವಿನಾ ಬೇರೆ ಸುಳಿಯಂವಂತಿಲ್ಲ ಇದು ಎಷ್ಟರವಂಟ್ಟಿಗೆ 
ಮುಂದಂವರಿಯಿತೆಂದರೆ ಅದ್ವೈತ ಖಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ ಮಟ್ಟ ತಲುಪುವ ವೀದೆ 

ವೈಷ್ಣವ ನಿಷ್ಠೆಯೆಂಬಂತೆ (ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರ ನಿಷ್ಕೆಯಿದ್ದಂತೆ), ವಂದ್ಯ ಮತ್ 

ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ವ ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತವಂತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಸಾರುವ ಆದ 

ಕೃತಿಗಳೇ ವಿಜಯದಾಸರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು-ಅದೂ ಸಂಳಾದಿಗಳಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದಲೇ ಅವರಂ 
ಇಂದಿಗೂ ಮೆಧ್ಚತತ್ವಪ್ರಿಯರಿಗೆ, ಮಾಧ್ವ ಆಚಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಯೆಂ 
ರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರ ಎಷ್ಟು ಮಂಂದರಿಯಿತೆಂದರೆ ನಮಾನ್ವಸಮೋಮತೆಃ 

ಎನ್ನ್ನವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ವಿಜಯದಾಸರ ಕೆಲವು ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಲಿತ ಬಂಧ ರಚನೆ, 
ಸುಕುವಕಾರತೆ ಕೆಂಡು ಬಂದರೆ, ಸುಳಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತತ್ವ ನಿಷ್ಠೆ, ಗಹನತೆ, ಜಟಿಲತೆಯೆಂ 

ಪ್ರವಂಖ ಗಂಣ, ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸಂಳಾದಿಯೆಂದಂ ಹೇಳಲಾಗಂವ 
ರಚನೆಯಲ್ಲಿ, 

ಗುರುಪುರಂದರದಾಸರೆ ನಿಮ್ಮ ಚರಣ ಸರಸಿಜನಂಬಿದೆ 

ಗರುವ ರಹಿತರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನು ಪೊರೆವ ಭಾರವು ನಿಮ್ಮದೆ ॥ ಎಂದಂ ಹೇಳಿ 
ದಾಸಪುರಂದರ ಪಾದವನು ಪೊಂದಿದೆನೊ 

ಏಸುಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯವಾಗಿ ಫಲಿಸಿತೋ ಎನಗೆ ಎಂದಂ ಅಂಕಿತವಿತ್ವ ಗಂರುಗಳನ್ನ್ನ 

ಸ್ಮರಿಸಿದಂತೆಯೆಂ. ಶಾವು' ತಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ 
ಇದ್ದೆ ನೆಂದು ಹೇಳಿದಾರೆ. ಅಂದರೆ ೧೭೫೫ ರಲ್ಲಿ ಇದಂ ರಚಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ವಿಜಯಂ 
ದಾಸರಂ ಭೃಗಂಖಂಸಿಗಳ -ಅಂಶರೆಂಬಂವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರ . ಸಾಕುವಂಕ್ಕಳಾದ 

ಮೋಹನದಾಸರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹರಿದಾಸ ದೀಕ್ಷೆವಹಿಸಿದ ತಾರುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 

ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಮಾಯವಾದವೇನಂ'?. ಬಡತನದ ಬೆಂಕಿಗೆ ಜಿಂದಂಮಾಧವನನ್ನು 
ಭೂರೆಹೊಕ್ಕರಷ್ಟೆ : ಕಡು ಬಡವರಾದವರನ್ನು ದೇವರೇಕೆ ಹಂಟೆಸಿದನೆಂದು ಕೊರಗಿ 
ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ : 

ಯಾಕೆ ಪುಟ್ಟಿಸಿದಿ ಇನ್ನು ಎಲೆ ಹರಿಯೆ 

ಲೋಕೆದೊಳಲನುಗಾಲ ತಿರಿದು ತಿಂಬುವಂತೆ ಮಾಡಿ 10 
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ಎಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದರಿಲ್ಲವೆಂಬೊ ಸೊಲ್ಲಿಲ್ಲದೇ- 

ಒಲ್ಲೆನೋ ಸಾಕು ಈ ನರಜನ್ಮ... 

ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದರಸಃ ಸಿರಿವಿಜಯವಿಠಲ ನಿ 

ನೈಲ್ಲಿದೂತರ ಸಂಗೆದಲ್ಲಿ ಸುಖಪಡಿಸೋ....» 

“ಇರಬಾರದು ಬಡವ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ : ಪರದೇಶಿ ವಠಾನವಗೆ : ದಿಕ್ಕಾ ವಂತ್ರಾವನೋ'' 

ಎಂಬಂದಾಗಿ ಹಾಡಲಂ ಅವರಿಗೆ ತಾವು ಅನಂಭವಿಸಿದ ಬಡತನದ ಬೇಗೆಯೂ ಕಾರಣ. 

ನೋವಿನೊಂದೆಗೆ ತಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯದಂ. ಕಡೆಗೆ! ""ಕೊಡಂವವನಂ.ನೀನಂ ಕೊಂಬರ 
ವವನು ನೀನೆ'' ಎಂದೂ ಹಾಡಿದರು : ಬಡವನಾನೇನಂ ಬೇಡಲಿ : 

ಹದಿನಾರು ಹಲ್ಲುಗಳ ಅಲ್ಬರಿದು ಬೇಡಿದರೆ (ಬಾಯ್ದೆ ರೆದು-ಪಾಠಾಂತರ) 

ಇದು ಸಮಯವಲ್ಲೆಂದು ಪೇಳಿ ಶಾನು 

ಮನದ ಕೇಳಿಗೆ ನೂರನೊಂದಾಗಿ ನೋಡುವನು 

ವಂದಡಮಾನವನೇನು ಕೊಡಬಲ್ಲ ಹರಿಯೆ ॥ 

ಹೀಸವೃತ್ತಿಯ ಜನರಿಗಾಸೆಯನು ಬಡುವುದು 

ಗಾಣಡೆತ್ತು ತಿರುಗಿ ಬಳಲಿದಂತೆ 

ಭಾನುಕೋಟೆ ಶೇಜ ವಿಜಯ ವಿಠಲರೇಯ 

ನೀನಲ್ಲದನ್ಯತ್ರ ಕೊಡುಕೊಂಬರುಂಟೆ ॥ 

ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗಾಣದೆತ್ತಿನ ಉಪವೆಂ ತಂಂಬ ಸಹಜವಾಗಿದೆ. 

ವಿಜಯದಾಸರಂಥ ಹಿರಿಯ ಜೀವ ತಾನಂ ನೊಂದಂ ನೋವುಂಡ, ಬೆಂಡಾದ 

ನಂತರ ಶ್ರೀಹರಿಕೃಪೆಯಿಂದ ದೊರೆತ ಹರಿದಾಸದೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಗಂರುಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ 
ಆಡಿದ್ದು ಹಾಡಾಗಿ, ಅನೇಕರಿಗೆ ದಾತಾರನಾಗಂಪ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ, ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ 

ಕಳೆದ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದ ದಿನಗಳನ್ನೂ ನೆನೆನೆನೆದು ನಕ್ಕು ಹಾಡಿರಂವಂತಿದೆ ; 

ನಿನ್ನ ಪೊಲುಮೆಯಿಂದ ನಿಖಿಳ ಜನರು ಬಂದು 

ಮನ್ನಿಸುವರೊ ಮಹರಾಯ 1ಪ॥ 

ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯಗಳಿಂದ ಈಪರಿಯಂಂಟೇನೊ 

ನಿನ್ನದೆ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು. ॥ಅ.ಪ॥ 

ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸಿನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕುವುದಕಿನ್ನು 

ತಬ್ಬಿಟ್ಟುಗೊಂಡೆನೊ ಹಿಂದೆ 
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ನಿಬ್ಬರೆದಿಂದಲಿ ಸರ್ವರ ಕೊಡುಂಬೊ 

ಹೆಬ್ಬವನುಣಿಸುವಿ ಹರಿಯೆ ॥ 

ಸಂಜಿಶನಕವಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ಸೌಟಿನ ತುಂಬ 

ಗಂಜಿ ಕಾಣದೆ ಬಳಲಿದೆನೋ 

ವ್ಯಂಜನ ಮೊದಲಾದ ನಾನಾರಸಂಗಳು 

ಭುಂಜಿಸುವುದು ಮತ್ತೇನೊ ॥ 

ಜೀರ್ಣ ಮಲಿನವಸ್ವ ಕಾಣದ ನರನಿಗೆ 

ಊರ್ಣ ವಿಚಿತ್ರ ಸುವಸನ (ಊರ್ಣಣಣ್ಣೆ, ) 

ವರ್ಣವರ್ಣದಿಂದ ಬಾಹೊದದೇನೊ ಸಂ 

ಪೂರ್ಣಗುಣಾರ್ಣವ ದೆೇವ ॥ 

- ನೀಚೋಚ್ಚ ತಿಳಿಯದೆ ಸರ್ವರ ಚೆರಣಕ್ಕೆ 

ಚಾಚಿದೆ ನೊಸಲ ಹಸ್ತಗಳ 

ಯೋಜಿಸಿ ನೋಡಲು ಸೋಜಿಗವಾಗಿದೆ. 

ವಾಚಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದ ಹರಿಯೆ ॥ 

ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕಾಲಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ 

ಮೆದ್ದೆನೆಂದರೆ ಈಯುಗಾಣಿ 

ಈಧರೆಯೊಳಗೆ ಸತ್ಪಾತ್ರರ ಕೊಡುಂಬೊ 

ಐದ್ಧಶಿನೋಡೊ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಾ ॥ 

ಮನೆಮನೆತಿರಿದರು ಕಾಸು ಪುಟ್ಟಿದೆ ಸು 
ಮ್ಮನೆ ಜಾಲ್ವರದು ಬಳಲಿದೆನೊ 
ಹಣಹೊನ್ನು ದ್ಯವೈಂಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ತನಗೆ 

ತಾನೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿನೋಡೊ ಜೀಯಾ.॥ 

ವೃದಿಕಪದವಿಯ ನೀವಗೆ ಲೌಕಿಕ 
ಐದಿಸುವುದು ಬಹು ಖ್ಯಾತೆ 

ಮೈದುನಗೊಲಿದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯವಿಶ್ಮಲ ನಿನ್ನ 

ಪಾದಸಾಕ್ಷಿಯನುಭವವೊ ॥ 

ಇದು ಅವರಿಗೊದಗಿ ಬಂದ ಭಾಗ್ಯ-ಹಿಂದಿನದಿನಗಳನ್ನ ಕುರಿತ ವಿವರ್ಶೆ, ದುರಂಳ ಜನದ 
ಸಂಗವೆಂಬುದಂ ವಿಜಯಂದಾಸರಿಗೆ ""ನೊಣ ಬೆರಸಿದ ಊಟವು ಎಂದಿಗು" ಆದೇ ಪರೆವಂ 
ಭಾಗವತರ ಪದಸಂಗ ""ಮಸ್ತಕದ ಮಕಟ'' ಈ ಶರೀರವೊ “ಗಾಳಿಗೊಡ್ಡಿದ ದೀಪ”. 
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ಹರಿಗೆ ಅರ್ಷಿಸದ ಯಾವ ಕರ್ಮವೂ "“ಸೂಳಿಗಿಕ್ಕಿದವಿತ್ತ'' ಎಂದೆಲ್ಲ ಬದುಕಿನ ಕಠೋರ 

ಸತ್ಯವನ್ನು ಸುರುವ ದಾಸವರ್ಕರಂ ಕಡೆಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಇದಂ : “ಸಾವಿರಕೊಂದೆ ಮಾತು 
` ಹರಿದಾಸನಾಗೋದಂ ಇಂತಾದರ ಅವರ ತೊಳಲಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಹರಿದಿಲ್ಲ." 

ಹರಿಯೆ ನಿನ್ನಾಧೀನ ಜ್ಞ್ಯಾನೇಂದ್ರಿಯೆಂಗಳು 

ಹರಿಯೆ ನಿನ್ನಾಧೀನ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಂಗಳು 

ಹರಿಯೆ ನಿನ್ನಾಧೀನ ಪಂಚ ಭೂತಾತ್ಮಗಳು (ದೀಕ್ಷಾ ಸುಳಾದಿ) 

ಹರಿಯೆ ನಿನ್ನಾಧೀನ ಮನ ಚಿತ್ತಾದಿಗಳು ` 

ಹರಿಯೆ ನಿನ್ನಾಧೀನ ಸಕಲ ಚೇತನವು 

ಹರಿಯೆ ನಿನ್ನಾಧೀನೆ ಸಕೆಲ ಚೇಷ್ಟೆಗಳು 

ಎಂದಂ ಬಿನ್ನವಿಸಿ ನೀನು “ಕುಣಿಸಿದರೆ ಕುಣಿವೆ ನಗಿಸಿದರೆ ನಗಂವೆ । ವಂಣಿಸಿದರೆ ಮಣಿವೆ 

ಅಳಿಸಿದರೆ ಅಳುವೆ । ಉಣಿಸಿದರೆ ಉಣುವೆ ಉಡಿಸಿದರೆ ಉಡಂವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಯ '"ನೇಎಂಸಿದ ಕಾರಣ ಎನ್ನ: ಶರೀರದೊಳಗೆಭರಿತವಾಗಿದೆ ಹೊರಗಿದ್ದ 

ಸರಕು ಬೆಲೆಮಾಡಿದಂತೆ ಈ ಸರಕು ಧನವಿತ್ತೂ ತುಂಬಲಿಲ್ಲ'' ಎಂಬ ಜೀವ ಎರವಲೆಂಬುವ 

ಪರಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ತಂಂಬ ಹಿರಿದೆನ್ನಿ ಸಂತ್ರದೆ. 

ಮಂತ್ರ ಮಧ್ವನಿಷ್ಯರಲ್ಲದವರನ್ನು ಜನ್ಮಾಂತರಕೆ ಆದರಿಸಂವವರಲ್ಲ; ಆಂಥ ನಿಷ್ಮೆ ವರಾನ 
ವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸರಿಯೆ ಎಂಬ ಅನಂವಣನ ಬರಂತ್ರದೆ; : “ತಪ 

ಮಂದ್ರೆಗಳಿಲ್ಲದಂಥ. ಮಾನವ ನಿನ್ನ ಅಸರೋಕ್ಷೇಕರಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಂಣುತಿರಲಂ 'ಉಪ್ತ 
ಚಾರವನಂ ಮಾಡೆ ಜನ್ಮಾಂತರಕೆ ನಾನು” ಎಂಬುದು ಹಾಸಂಹೊಕ್ಕಾಗಿ ದಾಸರ ಸುಳಾದಿ 
ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವುದನ್ನೂ ಗವಂನಿಸಬಹುದಂ : 

""ವರ್ಣುಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿದು ಭೂಸುರ ಜನ್ಮ!” | 

ಬರಲದರವಳಗೆ ಮರುತಮಶಕೆ ಬಂದು" ಹಾಗೂ ''ಧೊರೆ ನೀನೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ 

ಆರಾರಂ ಹಿರಿಯರೋ”' ಎಂಬ ಹರಿಪಾರವ್ಯು, "ಹರಿಯೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೋಷ ಶಿಖಾ 
ಮಣಿ | ಪರದೈವ ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತ'' ಎಂದಂ ಪ್ರಶಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. 'ಕರುಣಬಾರದೆ 

ನಿನಗೆ ಅಕಟಕಟ ಅಕಟಕಟ' ಎಂದಂ ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತ ''ವಿಜಯವಿಠ್ಕಲ ನೀನೆ ಗಶಿಯೊ 

ಆರೊಂದು ಪುರದೊಳಂ'' ಎಂದಂ ದೈನ್ಯತೆಯಿಂದ ಬೇಡುತ್ತಾರೆ. 

ಸಪ್ಟತಿಮೆಲುವಾಗೆ ಉಪ್ಪಿನ ಯೋಜನೆ 

ಉಪ್ಪು ದೊರೆತಾಗ ಸೊಪ್ಪಿನ ಯೋಚನೆ 
ಸೊಪ್ಪುದೊರಕಿದಾಗ ತುಪ್ಪದ ಯೋಚನೆ 

15 
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ತುಪ್ಪಬೊರಕಿದಾಗೆ ಕುಪ್ಪೆಯ ಯೋಚನೆ 

ಕುಪ್ಪೆದೊರಕಿದಾಗ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಯೋಚನೆ 

ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಉಂಟಾಗೆ ಸಪ್ತದ್ದೀಪದ ಚಿಂತೆ ॥ 

ಎಂದಾಗ ಭವ, ""ಆಸೆಯ ಮ್ಮಾಲೆಯೆ ಇರಂವುದೆಂದೆನಿಸಂತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದೊಂದಂ 

ಸಹಜ ದುರ್ಬಲತೆ, ದಾಸದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ವಿಜಯದಾಸರ ಆಂಶಸ್ಸಾಧನೆ, ಇನ್ನೂ 

ಹೆಚ್ಚಿತ. ಆವರ ಭಕ್ಷಿ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಮಂಟ್ನತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ : 

“ನಿನ್ನ ದಾಸರು ಪೊದ್ಡ ವಸನವೆ ಎನಗಾಗಲಿ 

ನಿನ್ನ ದಾಸರು ಉಂಡ ಎಂಜಲು ಎನಗಾಗೆಲಿ 

ಎನ್ನುತ ಕೊನಿಗೆ 

“ನಿನ್ನ ಭಕುತಿಗಿಂತ ನಿನ್ನೆದಾಸರ ಪಾದ 
ವನ್ನಜದಲಿ ಭಕುತಿ ಎನ್ನಗದು ಬಲು ಪ್ರೀಶಿ'' 

ಎನ್ನುತ್ತ ದೇವರಿಗಿಂತ ''ಡಿಂಗರಿಗನಂ ಹೆಚ್ಚೆಂಬ'' ಸಾರುವಿಕೆ ವಿಜಯರಾಯಂರೆದಂ ; 

ಅವರಿಗೆ ಹೊನ್ನು, ಹಣ, ಮನ್ನಣೆ, ನಾನಂ ನನ್ನದೆಂಬ ವಕಾತಂ ಎಂದೆಂದೂ ಬೇಡ, 

ನಿನ್ನವನು ನಿನ್ನವನೆಂದೆನಿಸಿ. ಮನ್ನಿಸಿ ಸಲಹಬೇಕು ವಿಜಯವಿಠಲ : ಇಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ 

ಆಲೌಕಿಕಗಳ ನಡುವಣ ದಾಸರ ಹೊಯ್ದಾಟವೂ ಶಿಳಿಯಬರಂತ್ರದೆ, 

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹರಿದಾಸರಿಗೂ ತನ್ನ 'ಇಷ್ಟದೈವವನ್ನೂ (ಬಿಂಬವಂರ್ತಿ-ವಂಧ್ಯ 
ಪರಿಭಾಷೆ) ಕಂರಿತು ಧ್ಯಾನಿಸುವ "ಉಪಾಸನಾ" ವಿಧಿ ಇರಂತ್ತದೆ. ಉಪಾಸನಾ ಭಾಗದ 

ಸುಳಾದಿಗಳೆಂಡೆ ವಿಜಯದಾಸರಂ ಅನೇಕ ಸುಳಾದಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಾಸನೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 

ಸಾಧನೆಯಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರವಂಂಖ ಹಂತ. “'ಭ್ಯಾನವನು ಮಾಡು ಬಿಂಬ ವಯರಂಶಿಯಂ"” 

ಎಂಬ ಸುಳಾದಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ತೋರುತ್ತಾರೆ ವಿಜಯದಾಸರಂ 

''ಗುಣ ನಾಲ್ಕರಿಂದಲಿ ಉಪಾಸನವನೆಮಾಡು | 

ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕೆ ಹರಿಪಾದವನು ನೋಡುತ 

ಅಣುರೇಣು ಚೇತನಾ ಜೇತನಕೆ ನೇಮಕ 

ಫಣಿಶಯನನಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಲ್ಲವೆಂದು'' 

(ನಾಲ್ಕು ಗುಣ : ಸತ್, ಚಿತ್, ಆನಂದ, ಆತ್ಮ.) 

ಹರಿಯ ದಶಾವತಾರ ವರ್ಣನೆಯಂತೂ ದಾಸರಲ್ಲಿ ಮನದಂಂಬಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ : 

ಸೋಮಕನ ಕೊಂದು ಕಮಲಾಸನನ ಕಾಯಿದೆ 

ಸೋಮಪಾನವೆರೆದಮರರಸಾಕಿದಾ 

ಹೇಮಗಣ್ಣನ ಕೊಂದು ಭೂಮಿಯ ನುಳುಹಿದ 
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ನೈಮೃಗರೊಪನಾಗಿ ಆಮಗುವಿಗೊಲಿದಾ 

ಎಂದು ಕಲ್ಕಿಯತನಕ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ, ಓತಪ್ರೋತವಾಗಿ 

ಭೂಮಿನಳಿದು ಸುತ್ರಾಮಗೆ ಪುರವಿತ್ತ 
ಜಾಮದಗ್ನಿಯಾಗಿ ಭೀಮನೈಪರ ಗೆದ್ದ 
ರಾಮಮೂರುತಿಯಾಗಿ ತಾಮಸವ ಮುರಿದಾ 

ಪ್ಯೋಮಕೇಶನ ಸಂಗ್ರಾಮವ ಗೆಲಿಸಿದಾ 

ಈ ಮಹಿಯೊಳು ಲಲಾಮರಾವುತನಾದಾ 

ರೋಮ ರೋಮ ಕೋಟಿ ತಾಮರಸಜಾಂಡಾ 

ಸೋಮಪನಾಮ ಸಿರಿವಿಜಯೆವಿಠಲ ಸಾರ್ವ 

ಭೌಮ ಸಕಲ ಉದ್ಭಾಮನು ಈಶನೆ ॥ 

ಈ ರೀತಿಯ ಸುಳಾದಿಗಳು ವಿಜಯದಾಸರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು. ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಸೇವೆ, ದಾಸತ್ವ್ವ 
ಆಪರೋಕ್ಷಾನಂಭವ, ಸಾಧನೆ, ಶಾಸ್ವನಿಷ್ಠೆಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ, 

ವಿಜಯದಾಸರ ಸಾಧನೆ, ಉಪಾಸನೆ, ದಾಸ್ಯಭಾವ, ಆರ್ಶತೆ, ಪೂಜಾವಂನೋಧರ್ಮ, 

ಎಲ್ಲವೂ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತ ಒಲಿದು ಬಂದ ಸುದಿನವೆ ವಿಜಯದಾಸರು ಹಾಡಿ, 
ಕುಣಿದದ್ದೆಷ್ಟೊ : 

“ಸುಳಿದವರಾರೆಸ್ನ ಕಣ್ಣಮುಂದೆ, ಪೊಳೆದವರಾರೆನ್ನ ಕಂಗಳಿಗೆ ಥಳಥಳಿಸುವ ಪುತ್ನೆಳಿ 
ಗೊಂಬೆಯಂದದಿ ; ಎಳೆಮಿಂಚನಂತೆ ಕಂಗಳು ಥಳ ಥಳಿಸುವಂತೆ'' 

ಎಂದಂ ಹಾಡುತ್ತ, ಆ ಸಾರ್ಥಕತೆ, ಸರಣಿಯ ಬೇರೆ ಪರಿ; 

“ಅಂತರಂಗದ ಕದವು ತೆರೆಯಿತಿಂದಂ 

ಎಂತು ಪುಣ್ಯದ ಫಲವು ಪ್ರಾಪ್ತಿದೊರೆಕಿತೊ ಎನಗೆ'' 

ಎಂದಂ ಹಾಡುತ್ತ ತಮ್ಮ ತುವಂಲವೆಲ್ಲ ಹಾರಿಹೋಯಿತೆಂದು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹರಿ 
ಕರುಣೆ, ಗಂರಂಕರುಣೆಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಂತ್ತ ; 

ಹರಿ ಕರುಣವೆಂಬಂಥ ಕೀಲಿ ಕೈದೊರಕಿತು 

ಗುರುಕರುಣವೆಂಬಂಥ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ 

ಪರಮ ಭಾಗವತರ ಸಹವಾಸದಲಿ ಪೋಗಿ 

ಹರಿ ಸ್ಮರಣಿಯಿಂದಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಮಂದ್ರೈೆಯ ತೆಗೆದೆ ॥೨॥ 

ಭಕ್ತಿ ಕಕ್ಕಡವೆಂಬ ಜ್ಞ್ಯಾನದೀಪದಿಂದ 

ಜತ್ತಾಗಿ ಹಿಡಕೊಂಡು ದ್ವಾರದೊಳಗೆ ಪೊಕ್ಕೆ 

ಎತ್ತನೋಡಿದರತ್ತ ಶೃಂಗಾರ ಸದನ 1೨॥ 

“ಆ ನಂದಕಂದನೊಲಿಯೆ ತ9ನಂದದ್ದೆ ವೇದ ವೈಂದ'' ವೆಂದೆನಿಸಿತವರಿಗೆ, 
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ವಿಜಯದಾಸರ ಸುಳಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರನಿಷ್ಕೆ ಬಗೆ ಹೇಳಿದೆವು. . ಅದಕ್ಕೇ ಏರಾಸೆ 
ಲಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ '"ಪ್ರವೋಯಭಾಗ ಸುಳಾದಿ” '"ಸಾಧನ ಸುಳದಿ”-ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಳಎದಿ 

ಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಮತಾಭಿಮಾನ ವಂಧ್ವಮತ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂಬ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ, ಅದ್ವೈತ” 
ಮಾಯಾವಾದ ಖಂಡನೆ : '"ಅವಾವ ನರಕದಲಿ ಬಹಂಕಾಲವಿಟ್ಟರು ಇಷ್ಟೆ | ನಾನೋೊಚ್ಲೆ 
ವಿಂಥ್ಯವಂತವ'' ಎಂದಂ ಸಾರುವ ದಾಸರು “ಮಧ ಮತವ ಪೊಂದದವೆನ ಭಕಂತಿ 

ಯಾತಕೆ ಊರ್ಧ್ವ ಪುಂಡ್ರ ಶಿದ್ದದವನ ಕರ್ಮವ್ಯಾತಕೆ'' ಎಂದೂ ಘೋಷಿಸಿದದಂ. 

ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಂಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿರುವ, ಮಧ್ವವಂತದಲ್ಲಿರುವ ದ್ವೈತಪಂಥದಲ್ಲಿರುವ 
ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸವೆ ಕಾರಣ, ಅದೇ ಕೆಚ್ಚು : ಆವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಸುಲಭಗ್ರಾಹ್ಯ ಅಲ್ಲ ೩ 

ಕುಳುದಿಗಳಂತೂ ಶ್ರೀರಾಮಂರಕ್ಷೆ ; ಅವು ನಾರಿಕೇಳೆಪಾಕವ: ಅವರು 'ಕೊಸೀವಂಗ ಸ 
ನಾದರೂ ಆರ್ಜಿಸಿದ್ದ ವಿದ್ವತ್ತು, ಸಾಧನೆ-ಸುಳಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಂಡಂಗಟ್ಟಿದೆ. ವ್ಯಾಸಕೂಕತಿ 

ದವರ, ಆಚಾರ್ಯರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥ, ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರವೆಲ್ಲವನ ತ 
ಕಮ್ಮಾ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಟ್ಟಿಯಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, `ಇಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸರ ಆಂದೋಲನದ ಪ್ರಧಾನ 

ಧ್ಯೇಯಂಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿದ್ದ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ-ವಂಧ್ವಮತ ಪ್ರಸರಣ, ತತ್ವ ಭೂಖಿಂಷ್ಯತೆ 

ನಡ್ಡಾ ಕಾಣಂತ್ರದೆ ; ಶ್ರೀಹರಿಯೆ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರತ್ವ, ಇತರ ದೇವತೆಗಳಂ ಅವನ 

ಅಧೀನರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಳಾದಿಯಂ ಭಾಗವಿದಂ : 

ಬೊಮ್ಮೂನೊಳಗೆ ಬೊಮ್ಮ ಶಿವನೊಳಗೆ ಶಿನರೂಪ 

ರಮ್ಮೆಯರಸ ನೀನೆ ವಾಸವಾಗಿ 

ಒಮ್ಮನದಲಿ ಅವರ ವಶವಾಗಿ ಸರ್ವದಾ 

ಅಮ್ಮಮ್ಮಾ ವ್ಯಾಪಾರಗಳ ಮಾಡುವೆ 

ಸುಮ್ಮನೆಸರಲ್ಲಿ ಶುಭರ್ಮವೆಸಗುವೆ 

ಹಮ್ಮಿನವರಲ್ಲಿ ಅಶುಭಕರ್ಮ...... 

ಎಂದನ್ನು ತ್ತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ವಿಶ್ವವಿರಾಡ್ ಸ್ವರೂಪದ ದರ್ಶನವನ್ನೂ 
ಸಾಡಿಸಂವ ಈ ರೂವಾರಿ ವಿಧಾನ, ದ್ವೀಶಿಯಾಕ್ಷರ ಪ್ರಾಸ ಬಳಕೆ ಅನನ್ಯ ಆದದ್ದೂ. 

ವಿಜಯದಾಸರೆ ಭಾಗನತಪ್ಪಜ್ಞೆ, ಪುರಾಣಪ್ತಜ್ಞೆ, ಭಕ್ತಿಭಾವ, ವಂಗಿಲಾದದಡ್ಹಿ 

ಸರಿದಾಸರಂ ಹೇಗಿರಬೇಕೆನ್ನಲು ""ಹರಿದಾಸ ಲಕ್ಷಣ ಸುಳಾದಿ” ಎಂಬ ಒಂದರ 
ಸಂಳಾದಿಯನ್ನೆ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಯಂ ನೆನೆದಂದಂ. ಶಭವಂಂಗಳ, ಹರಿಯ ನೆನೆಸದ 

ನಿವಸ ಅವವಂಂಗಳ : ಅದೇ ಅವರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ : 

“ತೊಟ್ಟೈಲೊಳಗೆ ಇಪ್ಪ ಶಿಶುವಿನ ಮೊಗನೋಡಿ | 

ತುಷ್ಪಳಾಗಿ ಜನನಿ ತೆಗೆದೆಶ್ತಿ ಮೊಲೆಯ |... 
' ಕೊಟ್ಟು ಸಂತೈಸುವ ತೆರ'' ವಿಜಯವಿಕ್ಕಲನ ಮಾತೃವಾತ್ಮಲ್ಮ. ಅದನ್ನು 
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ಅವರಂ ಸರಳ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಂದಿದಾರೆ, , ಹೀಗೆಯೇ ದಾಸರಂ, ಹಾಡಿರಂವ "“ವಿಗ್ರಹವನು 

ನಿಲಿಸೊ ವೆಂಕಟ, ಕೃತಿ '"ಈಸೊಬಗಂ ಇನ್ಯಾವ ಕ್ಲೇತ್ರದಲಿ ಕಾಣೆ'' ಎಂಬುದಂ 
ಪುರಂದರರ '"ಈಪರಿಯ ಸೊಬಗಾದ ದೇವರೊಳು ಕಾಣೆ”: ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನೆ 
ಹೋಲುವುದಾದರೂ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಂಶಿಕೆಯಿದೆ, ತಿರಂಪಕಿಯ ಯಾತ್ರೆ ವಿಜಯದಾಸರೆಂ 

ಅದೆಷ್ಟೂ ಸಲ ಮಾಡಿದರೊ ; ಒಮ್ಮೆ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ಸವಂಯ ಸ್ವಾವಿಂಯ ಸೇವೆ 
ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರಂ ಹಾಡಿದ್ದು ಯಾರನ್ನು ಕುರಿತು : 

“ನಿನ್ನ್ನ ದರುಶನಕೆ ಬಂದವನೆಲ್ಲವೋ ಮಹಾ 

ಪ್ರಣ್ಮವಂತರ ದಿವ್ಯಚರಣ ನೋಡಲು ಬಂದೆ॥"' ಇದಂ ಹರಿದಾಸ ಭಾವ : 

“ಸ್ಕಾವಿಂಯಂ ಹಿರಿವೆಂ ಹಾಗೂ ಹರಿದಾಸ ಗರಿಮೆ ಏಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡುಪ ಈ 
ಕೀರ್ತನೆಯಂ ಸರಣಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿದೆ.'' 

"ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ಟಿಕಾನಾಗಿರಲು 1 ಇಲ್ಲಿಗೇ ಬರುವ ಕಾರಣವ್ಮಾವುದೊ | 

ಸೊಲ್ಲಿಗೇ ಸ್ವಂಭದಲಿ ತೋರಿದ ಮಹಾಮಹಿನು | ಎಲ್ಲಿಲ್ಲವೋ ನೀನೆ ಬಲ್ಲ 

ಭಕಂತರಿಗೆ ॥'* 

ಇದಲ್ಲದೆ, ತಿರಂಪತಿಯಂ ಫ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನೂ ಕುರಿತ ಈ ನಿಂದಾಸ್ತಾತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು 

ಜಯಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭಮಂಗಳಂ 

ತೊಳಸದಕ್ಕಿಯ ತಿಂಬ ಕಿಲುಬು ತಳಿಗೆಯಲುಂಬ 

ಇಲ್ಲ ಶನಗೆಂದೆಂಬ ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡಿದರೆ 

ಎಲ್ಲವನು ಕಸುಕೊಂಬ ಕಳ್ಳಥೊರೆಗೆ,..... ॥೧॥ 

ತನ್ನೆ ನೋಡುನನೆಂದು ಮುನ್ನೂರ್ಗಾವುದ ಬಂದು 

ತನ್ನೆ ಗುಡಿಯ ಪೊಕ್ಕ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ 

ಹೊನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಕೊಂಡು ತನ್ನ ದರುಶನ ಕೊಡದೆ 

ಬೆನ್ನೊಡೆಯ ಹೊಡೆಸುವ ಅನ್ಯಾಯೆಕಾರಿಗೆ...... hoi 

ದಾಸರು ತರುವ ಪ್ರಾಸ, ರಮ್ಮೆ, ಅನಂಪಮ್ಮ, ಇವ್ಮಹಿಷೇರಂ, ಈ ಪದಪ್ರಯೋಗಗಳಂ 
ಜಾನಪದ ಧಾಟಿಯನ್ನು ಹೋಲಂತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, "“ಭೀವಂ ಶಾಮಕಾವಿನಿಯಾದನು'" 

ಕೃಶಿ, ವಾದಿರಾಜರ '“ಭಿವಂಸೇನಕಾವಿಂನಿಯಾದನಂ'' ಎಂಬ ಕೃತಿ ಹೋಲಂವಂತಿದೆ. 

ವಿಜಯದಾಸರ ಹಬ್ಬದ. ವ್ಯಾಖ್ಯೆ, ಹೊಲೆಯ ಸುಳಾದಿ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ 

ಅನರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರಲ್ಲಿ ಆ ಮನೋಭಾವವಿತ್ತೆ ಎಂದಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಯಡಿಸಿಯರಾತಂ, 
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“ಹೊಲೆಯನಾವನೊ ಈ ಕಲಿಯುಗದೊಳಗೆ ನಿ | 

ಸ್ಥಲವಾಗಿ ತಿಳಿವುದು ಸುಲಭ ಮಾನವರು” ಎಂದು ಆರಂಭ ಆಗಂವ ಈ 

ನಿಡಿದಾದ ಸುಳುದಿ, ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡದ, ಅಪಕೀರ್ತಿವೊತ್ತೆ, 

ಹೀಗೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ''ಅಸಂರಾದಿ ವಿಜಯವಿಠಲನ ದೈವವೆಂದಂ ಕಂಶಲದಿ 

ಹಾಡಿ ಪಾಡದವ ಹೊಲೆಯ''ನೆಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸಂಧಾರಣಾ ವಂನೋ 

ಧರ್ಮ ಕಾಣದು. ಕಲ್ಲಿನ ಮಹಿವೆಂ ಕುರಿತು ದಾಸರು ಹಾಡಿರಂವ ಕೀರ್ತನೆ, '“ಕಲ್ಲಿನಿಂದ 

ಸರ್ವಫಲ ಬಾಹುದೊ'' ಎಂದಾರಂಭ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯದ ಜತೆಗೆ ಪುರಾಣ 

ಪ್ರಚ್ನೆಯೂ ಇದೆ, ಕೊನೆಗೆ *ಕಲ್ಲೆಮವೀಕ್ಷಿಸದೆ ಕಾಲ ಕಾಲದಿ ನಿಮ್ಮ, ಕಲ್ಲಂ ವಂನಸನಂ 
ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ'' ಆಗ ಕಲ್ಲಿನಂಥ ಸ್ಥಿರ ಮಂಕುತಿ ಪದವಿ ವಿಜಯವಿಠಲ ಕೊಡುವ 

ನೆಂದು ಸಾರುತ್ತಾರೆ, 

ವಿಜಯದಾಸರ ಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನ ಕುರಿತ ಸುಳಾದಿಗಳೆ ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಂತೂ 
ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರ. ಸುಳಾದಿಗಳೆ ಹೆಚ್ಚು. *ಧೃಜವಜ್ಪಾಂಕುಶ ರೇಖೆಯಿಂದೊಪ್ಪುವ 

ಚರೆಣ” ಎಂಬ ವೆಂಕಟೇಶನ ಪಾದ ವರ್ಣನೆಯ ಖೈಖರಿ ಸರಳ, ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. 

ಏಕದೇವೋಪಾಸನೆಯ ನಿಷ್ಠೆ, ಇತರ ಊರದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆ ಏಕೆಂಬ ವನೋಜ್ಲ 

ವಾಗಿದೆ 

ಬ್ಯಾಸಶ್ತು ಬೇಲಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿ ಒರಗಿದಂತೆ 

ಕಾಣಿಗಾಗಿ ಪೋಗಿ ಕಾಲು ವರಿದು ಬಿದ್ದಂತೆ 

ಉಳಿದ ದೈವಗಳ ಸೇವೆ ಹೀಗೆ 

ವಿಜಯಂದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ 'ಹಾಸಂಹೊಳ್ಕಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವುದು 
ಅವರ ಹರಿವಂಹಶಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ, ಹರಿದಾಸ ಮಹಿಮೆ ಸಾರಂವಿಕೆ, ಮಧ್ವಮತ ನಿಷ್ಠೆ, 
ಅದ್ವೈತ ಖಂಡನ, ಇದು ದಾಸಕೂಟ ಬೆಳೆಸಿ, ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಚೇತನ 
ನೀಡಿತೆ ವಿನಾ .ಕನಕನಂಥ ಸಮಾಜ. ವಿಡಂಬನ ದೃಷ್ಟಿ, ಕಾಣಬರಂವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ 

ಕಾರಣ ವಿಜಯದಾಸರ ತೀವ್ರ ಮಧ್ವನಿನ್ಮೆ, ಸ್ವಮತಾಭಿಮಾನ, ಎಂದು ಹೇಳ 

ಬಹಂದು ಅಥವಾ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ: ಧರ್ಮದ ಮೇಲಿದ್ದ ವಣತ್ತಿಗೆಯೂ ಕಾರಣ 

ಆಗಿದ್ದಾತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಜಯದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಅಪರೋಕ್ಷಾನಂಭವ, 

ಸಿದ್ಧಿ, ಸಂದೇಶ, ಮಡುಗಟ್ಟಿದೆ. ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಹರಿದಾಸ 
ಪರಂಪರೆ, ಹರಿದಾಸಕೊಟವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ ಇವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನ್ನೂ ಮುಂದು 

ವರೆಯಿತು, ' ವಿಜಯದಾಸರ ಮೊರೆಯೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಮೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ, 

“ಚರಣ ಹೊಳೆಯಾಗದೆ' ಭವನೆಂಬ ವಾರಿಧಿ 

ಕರುಣಾಳು. ವಿಜಯ, ಷಿಠಲ ನಿನ್ನ ದಯವಾಗೆ'' 
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ಈ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ವಿಜಯದಾಸರಂ ಈ ಮೊದಲು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ 
ದ್ವಿತೀಯ ಘಟ್ಟದ ಪ್ರಮಂಖ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ದಾಸಕೂಟದ 

ಸಂಘಟಕರೆನಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಪ್ರಸನ್ನ ನೆಂಕಟಿದಾಸರು (ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೬೮೦-೧೭೫೨) 
(ಅಂಕಿತ : ಪ್ರಸನ್ನ ನೆಂಕಟಿಕೃಷ್ಣ) 

ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರು, ವಿಜಯದಾಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಹರಿದಾಸರಂ. ಒಬ್ಬರೇ 

ಇದ್ದು ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಾವು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಬದಂಕಿಬಾಳಿದರು, ಇವರ 
ಜನ್ಮಕಾಲ ಖಚಿತ. ಆಗಿತಿಳದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು, ಅವರ ವಂಶ 

ದವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಧಾರಗಳಿಂದ, ಕ್ರಿ,ಶ. ೧೬೮೦ ರಂದ ೧೭೫೨ ರವರೆಗೆ ಎಂದು 
ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ. ತಿರುಪಶಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಂದಲೆ ಅನುಗ್ರಹೀಶವಾದ ಶ್ರೀವೆಂಕಟ 
ದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರ ದೊರೆತಿಲ್ಲವೆನ್ನ ಬಹಂದಂ, 

ಪ್ರಸನ್ನರ ಸಾಹಿತ್ಯಶಕ್ತಿ, ಕೃತಿ ರಚನಾ ಕುಶಲತೆಗೊಂದಂ ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ 
ಅವರು ಒಮ್ಮೆ 'ಪೇಶ್ಚೆ ಬಾಜಿರಾಯರ' ಕರಣೀಕರನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಂಗ. 

ಕರಣೀಕ ಕಿವಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿದ್ದ ಲೇಖನಿ ಕಂಡದಾಸರಂ ""ಇದೇನೀ ಕರ್ಣ ಭೂಷಣ''ವೆಂದರೆ 
ಆತ, ತನ್ನ ಶೀಘ್ರಬರಹದ ಗುರಂತಾಗಿ ಪೇಷ್ಯೆಯರಿತ್ತ ಬಹಂವಣನವೆಂದಂ ನಂಡಿದ. 

ದಾಸರು ಒಡನೆಯೆ "ಬರಕೊ'' ಎಂದಂ ಹಾಡಿದರು : 

ಎಂಥಾ: ಫ್ರೀಮಂಕನೆಂತಾನು | 

ಶ್ರೀಕಾಂತೆಯ ಕಾಂತಾ ॥ಪ॥ 

ಬಮ್ಮನು ಹೆಮ್ಮಗ ಮೂಮ್ಮ ಮೃಡಮ್ಮರಿ | 

ಮೊಮ್ಮೆ ಶಟಿಮ್ಮ ಸ್ವರಮ್ಮ ಪರಮ್ಮ 1 
ಅಮ್ಮರ ಸಮ್ಮೋಹ ನಿಮ್ಮಣುಗಮ್ಮದು | 

ನಮ್ಮೋನಮ್ಮ ಪರಮ್ಮ ಮಹಿಮ್ಮ ॥ ಕರಣಿಕ ಬರೆಯಲಾರದೆ ಬೆವತಂ ನೀರಾದ. 
ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರಂ ಇತರ ಹರಿದಾಸರಂತೆ ದೇಶ ಪರ್ಯಟನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂದಂ 

ಅವರ ಬದಂಕಿನ ಎಳೆಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯ ಬರುತ್ತದೆ, ' ದೂರದ 

ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಂದಕ್ಕೆ ಒಂದಂ ಕೀರ್ತನೆ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ, 

ನಂಂತ್ರಾಲಯಂದ ಗಂರಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೀರ್ತನೆಯುಂಟಂ, ಕೀರ್ತನೆ ಹೊರತಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನರ 
ಇತರ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಚನೆಗಳಿವು 

1. ಭಾಗವತ, 

2,. ಸಮಸ್ತನಾವಂ ಮಂಣಿಗಣ ಷಟ್ಚರಣ ಪದ್ಯಮೂಲೆ, 
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3. ನಾರದರು ಕೊರವಂಜಿ ವೇಷ ಧರಿಸಿದ ಕತೆ 

4, ನವವಿಧ ಭಕ್ಷಿ ಕೃತಿಗಳಂ. 

5. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಾರಿಚಾತ ಪ್ರಸಂಗ. 

6, ಕೋಲುಪದ 

7. ನಾರಾಯಣಪಂಜರೆ 

8 ದಾಸರಂ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೆಲವಾರು ಟಿಪ್ಪಣಿ 
ಮಂಹಾಭಾರತಸಾರ ನಿರ್ಣಯ ಟೀಕಾ, ಭಾಗವತ ಪ್ರಥವಂ-ಚತಂರ್ಥ, ಷಷ್ಠ 

ಸೈಂಧಗಳ ಟಿಪ್ಪಣಿ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯ, ಅಥರ್ವಣವೇದ ಟೀಕಾ, ತರ್ಕ ಸಂಗ್ರಹ 
ದೀಪಿಕಾ, ಹಾಗೂ ದಾಸರು ತಾವೆ ಬರೆದ ೨೦೦೦ ಗೀತಾ ಪ್ರತಿಗಳು-ದಾನವೀಯ 
ಲೆಂದಂ. ` 

ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರಂ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಆಗ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ 

ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಾದಾವಿಂಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದರೆಂದಂ ಪ್ರಶೀತಿ, ಅವರು : ವೈಕಂಂಠ 

ವಾಸಿಗಳಾದುದು, ಕ್ರಿ, ಶ ೧೭೫೨ನೆ ಆಂಗೀರಸ ಸಂವತ್ಸರ ಭಾದ್ರಪದ ಶಂದ್ಮ 

ಏಕಾದಶಿ ವಂಧ್ಯರಾಶ್ಟಿ, ಒಂಸಂ ಐತಿಹ್ಯವೆಂದರೆ, ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟರಿಗೆ ಅವರೆ ಅಂತ್ಯ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯಂ ಅವರ ಉಪಾಸ್ಯದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ರೊಪದಲ್ಲಿ 

ದರ್ಶನವಿತ್ತದ್ದು. 
4 
| 

ದಾರೊ | ನೀ ಚಿನ್ನದಾರೊ | ರಾಶ್ರಿಯೊಳೆಮ್ಮಗಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿ ॥ಪ॥ 

ಹ್ ಇಕ್ಕಿದ ಕಡಗಳಿಕ್ಟ್ಯಾವೊ | ನಿದ್ದೆ | ಉಕ್ಕೇರಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಛ್ಯಾವೊ | 

ನಮ್ಮ ತಕ್ಕ ಸುವಂತೆ ನೀಕಳ್ಳ'! ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳುಟ ವಿದಲ್ಲೊ ಚಲುವಾ 1೧॥ 

ಈ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸರಂ ಕಂಡ ಚಿಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ದಾಸರದಂ 

ಅನೇಕ ಭಕ್ತಿನಿರ್ಭರ ಕೀರ್ತನೆ, ವೇಣಂಗೀತೆ-ಸುಳಾದಿ ರಚನೆಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 

“ಮಂತ್ರಾಲಯದ - ಶ್ರೀರುಘವೇಂದ್ರರನ್ನು ಕುರಿತ ಕೃತಿ “ವಿಕಲ ಪಿಡಿ 
ಎನ್ನಕ್ಸೆಯ್ಕಾ'', "ದಯ ಮಾಡು ದಯ ಮಾಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸಾ'', "ಹರಿಯೆ ಎನಗಾರಂ 

ಗತಿಯೋ ನೇನಲ್ಲದೆ'” ಕ್ಕ ೈಷ್ಣಲೀಲೆ, ಪುರಂದರರ ಕೃತಿ ರಚನೆ ಹೋಲಂವ "ಆನೆ ಬಂತಾನೆ 

ಬಂತವ್ಮಾ'', (ಆನೆ ಬಂದಿತಮ್ಮ ವಂರಿಯಾನೆ ಬಂದಿತವ್ಮ-ಪುರಂಡರರ ಕೃತಿ ತಂಂಬ 

ಪ್ರಿಯ ಆದವು. ಕಾವ್ಕಮೌಲ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯಕೆಮೌಲ್ಯ, ಒಳಗೊಂಡಮೂಲ ದಿನಬಳಕೆ 

ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿರಂವ ಕನ್ನಡತನ ದಾಸರದ್ದು, : ಅವರ ಭಾವತ:ಂಬಿದ ರಚನೆಗೆ 

ವೇಣಂಗೀತದ ಒಂದಂ ಪದ್ಯ ಉದಾಹರಣೆ. 

ಕುಂದ ಕುಸುಮ ಮಾಲೆ ತುಳಸಿ ಗೆಂಧ ನೀಲೋತ್ಸಲಗಾತ್ರ 

ವೃಂದಗೋಧನ ರಕ್ಷಕ ನಂದನಿನ್ನ ಪುತ್ರ 
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ಆಂದು ವ ಹೊಂದಿದ ತೀರದಲ್ಲಿ 

ಮಂದ ಮಂದಗತಿಯ ಮಾಳ್ಪ ಸುಂದರ ನೇತ್ರ 

ನಾರದರಂ ಕೊರವಂಜಿ ವೇಷಧರಿಸಿ, “ಜಗದ ಮೋಹಿನಿ'' ಯಾಗಿ "ಅಡಿಗಡಿಗೆ ರುಣ 

ರಣಣರೆಂದಂ, ನಡೆತಂದಂ ನಡೆತಂದೂ ನಡೆತಂದಂ, ವಂದದಿರಾಜಬೀದಿಲಿನಿಂದಳಿಂತೆ" 
(ಜಯಂವ್ರಜಕ್ಕೆ ನೀಜನ್ಮಿ ಶಧಿಕವು ಎಂಬ ಗೋಪೀಗೀತೆಯಂತಂಸಂಸ್ಕೃತದ ಕನ್ನಡೀ 
ಕರಣವಾಗಿದೆ. ಭ್ರವಂರಗೀತೆಯಂ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಭ್ರವಂರಗೀತೆಯಂ ಸೆಳಲಿನಂತಿದೆ. 

"ಕಾವಂನಯ್ಕೆನ ಕಾಮಿನಿಯರ' ಎಂಬ 'ರಾಸಕ್ಟೀಡೆ'ಯ ವರ್ಣನೆಯ ಒಂದಂ ಕವನ, 
ಬೆಂಕಟದಾಸರ ಕವಿಹೃದಯ, ಕಾವ್ಯಪ್ಪಜ್ಞೆಗೆ ನಿದರ್ಶನ 

ಕರೆದ ಹಾಲು ಬಿಸುಟು ತಮ್ಮಯ 
ತರಳರ್ಗೆ: ಮೊಲೆಪೂರ್ಣ ಕೊಡದೆ 
ಪರಿವೇಷಣವ ಮಾಡುತ ಬಿಟ್ಟರು 

ಹರಿಯ ಕೊಳಲಧ್ವನಿಗೇಳಿ 
ಕರವಲಯವ ಕಾಲಿಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 

ಚರಣಭೂಷಣ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ 

ಕರಣಕುಂಡಲನಾಸದಲಿಟ್ಟು 

ಬರಿಯ ಮೂಗುತಿ ಕಿವಿಗಿಟ್ಟು 

ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿ ""ಭಜಿಸಿ ಬದುಕಲೊ ವಣನವ। ಅಜಭವೇಂದ್ರಾದಿಗಳಂ ಪೂಜಿಸುವ 
ಪಾದವನು'' ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರುವುದೆ. 

ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಸಾವಣಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ವಾದ ಸುಳಂಹಂ ನೀಡಂವದರಲ್ಲಿ ಕನಕ 

ಬಾಸರಂ ಮಾನ್ಯರು. ಹಾಗೇ ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಣ್ಣನೆ ಇದೆ, 
: ಆಗ್ಗೆ ನಡೆಯಂತ್ತಲಿದ್ದ ಯಂದ್ಧ, ಸೇನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಹಡಗಂಗಳ್ಳರ ಸುಲಿಗೆ ಸಹ ಅವರ 
ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತವೆ. 

` ಇವಿಷ್ಟು ಕೀರ್ತನೆಗಳಾದರೆ, ಇತರ ಕೃಶಿಗಳಲ್ಲಿ "ನಾರಾಯಣ ಪೆಂಜರ' ಎಂಬುದು 

_ ನಾರಾಯಣನ ಸ್ತೋತ್ಪ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನರು ದಶವಂಸ್ಕಂಧದ ಕೃಷ್ಣ 
ಲೀಲೆಯನ್ನೆಷ್ಟೆ ಆಯ್ದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅದೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ಣಾಟಕದ ಕನ್ನ ಡನಂಡಿಯಂಲ್ಲಿ 

ತಂದಿದ್ದಾರೆ. : ಈ ಕೆಲವಾರು ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಡಂಗೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ 
[od 

ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರ ಸ್ಥಾನ ಗಮನಾರ್ಹ. 

ಗೋಪಾಲದಾಸರು (೧೭೨೨-೧೭೬೫) 

ವಿಜಯದಾಸರಂ ಕೈಗೊಂಡ, ಶಾಸ್ತನಿಷ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಗೋಪಾಲ 

ದಾಸರಂ ಜೆಳಸಿದುದಂ ಹಾಗೂ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೇಯ ಣ್ 
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ಭಾಗವನ್ನೂ ಪ್ರಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದ್ದೆ ಇವರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಜಗತ್ಸತ್ಯ, ಹರಿಪಾರಮ್ಯ, ಹರಿ 

ದಾಸ್ಯ ಭಾವ-ಪಂಚಭೇದ-ತಾರತಮ್ಮ ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಿಪಾದಿಸುವ ವರ್ಣನೆ, ವೈರಾಗ್ಯ 

ನಿಷ್ಠೆಗೇ ಗೋಪಾಲದಾಸರಂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದಂದಂ. ಅಂತೆಯೆಂ ಅವರ ಕೃತಿಗಳಂ 
ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರನಿಷ್ಠರ ಪ್ರೀತ್ಯಾದರಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಗಿವೆ. ಈ 
ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಬದುಕಿನೆಳೆಗ ನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಗೋಪಾಲದಾಸರು "ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಣ್ಣ''ನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಂ. 

ಗಣಪತಿಯ ಅಂಶಸಂಭೂತರೆಂದೂ ಪ್ರತೀತ, ತಂದೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಇದ್ದ 

ಆಸ್ತಿ ಕರಗಿತು, ತಾಯಿ, ವಂಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹಶ್ಚಿರದ ಸಂಕಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಂ, ಏಳಂ 

ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಅನಂತರ ಸನಿಹದ ಉತ್ತನೂರಿಗೆ ಬಂದಳಂ, ಭಾಗಣ್ಣ, ಮೊದ 

ಮೊದಲಂ ಪೆದ್ಮನಂತೆ ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡರೂ, ಧ್ಯಾನಪರವಶನಾದರೆ, ಮೆ ಮರೆಯ 

ತ್ತಿದ್ದ. ಸಂಕಾಪುರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿಯ ಶ್ಯಾನಂಭೋಗರ ನೆರವಿಂದ, ಭಾಗಣ್ಣನಿಗೆ 

ಉಪನಯನವಾಯಿತಂ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಾಗಣ್ಣ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರನಶ್ಚರಣೆ ಮಾಡಿ, 

ಸಾಧನೆ ನಡೆಸಿದ. ಅನಂತರ ಅವನ ಒಡವಂೂಡಿದ ಜ್ಞಾನದ ಫಲವಾಗಿ, ಆತ ಜ್ಯೋತಿಷ 

ದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತನಾದ, ಅದನ್ನೆ ಉದ್ಯೋಗ ಆಗಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾಗಣ್ಣನ ಸಮಾಚಾರ 
. ಗದ್ವಾಲ್ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆರಸನಿಗೂ ಮಂಟ್ಟಿತಂ. ದೊರೆ ಬಂದಂ, ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ. 

ಕ್ರಮೇಣ ಕುಟಂಬದ ಹಣಕಾಸು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಧಾರಿಸಿತಂ, ಸಂಕಾಪುರದಿಂದ ಉತ್ತ 
ನೂರಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆನಿಂತರಂ... ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ, ಭಾಗಣ್ಣನ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರನೂ 

ಹೆಚ್ಚಿತು. ಈ ನಡಂವೆ ಶ್ರಿಲಿಂಗ ದೇಶದ ಕವಿಯೊಬ್ಬ "“ಐಜಿಗೆ" ಬಂದಂ (ಒಂದು 
ಊರು) ತನ್ನ ವಿದೃತ್ತನ್ನೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಜಯಪತ್ರ ಕೊಡೆಂದಂ ಕೇಳಲಾಗಿ, ಜನರಂ 
ಅವನನ್ನು ಭಾಗಣ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದರೆಂದೂ, ನರಸ್ತೂತಿಗಾಗಿ ಶಾರದೆಯನ್ನು ಬಳಸದೆ 

ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೆಂದೂ ಭಾಗಣ್ಣ ಹೇಳಿಕಳಿಸಿದನಂತೆ. ಈ 

ವೇಳೆಗಾಗಲೆ ಭಾಗಣ್ಣ “ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ” ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, 

ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದು ವಂಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ವಿಜಯದಾಸರ ಭೇಟಿ ಆಯಿತಂ. 

ವಿಜಯದಾಸರ: ಹಿರಿಯತನ, ದಯಾಪರ ಮನಸ್ಸು, ಶಾಸ್ತ್ರನಿಷ್ಠೆ, ಹರಿದಾಸ್ಯಭಾವ,' 

ಭಾಗಣ್ಣನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆದವು. ಆವನು ಆವರ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯನಾದ, ವಿಜಯಂದಾಸರೆ 
ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪೋದ್ಧಾರಕ ಗುರಂಗಳೆಂದರಿತು, ಸೇವಿಸಿದ. ವಿಜಯನಿಠಲರಂ ಭಾಗಣ್ಣ 

ನಿಗೆ ""ಗೋಪಾಲವಿಶಲ”'ನೆಂಬ ಅಂಕಿತೆ ನೀಡಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಭಾಗಣ್ಣ, , "ಗೋಪಾಲ 
ದಾಸ'ರಾದರಂ, ವಿಜಯದಾಸರನ್ನು ' ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದಂ ಕೃತಿಯನ್ನೂ ರಚಿಸಿದರು. 

ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ. ಗುರಂಗೋಪಾಲ, ವರದಗೋಪಾಲ, ತೆಂದೆಗೋಪಾಲ ಎಂಬ ಅಂಕಿತ, 

ದೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತವರಂ ಗೋಪಾಲದಾಸರೇ, ದಾಸಕೊಟ ಹೀಗೆ ವಂಂದರಿಯಿತಂ, ಗೋಪಾಲ 
ದಾಸರಂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಾಂದಿರಿಬ್ಬರ ಸಹಿತ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಉತ್ತರಾಧಿ 
ವಂಠದ ಸತ್ಯಚೋಧತೀರ್ಥರು ಅವರನ್ನೂ ಕರೆದ, ವೂವರೂ ಒಂದು ಕೀರ್ತನಿಯನ್ನೂ 
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ರಚಿಸಿರೆಂದಂ ತಿಳಿಸಿದರಂತೆ, ಮೂವರನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿದರಂ. 

“ಮಾರೆ ವಂದಫನ್ನ ಸಮಾರ'' ಎಂಬ ಕೃತಿ ಮೂವರೂ ಸೇರಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು 

ಒಂದೊಂದು ನಂಡಿ ಹಾಡಿ, ಅನಂತರ ಒಟ್ಟೂ ಫಲಶ್ರುತಿ ಹಾಡಿದರು. ಸತ್ಯಬೋಧರನ್ನು 
ಕುರಿತಂ ರಚಿಸಿರುವ ಕೀರ್ತನೆಯಿದಂ. ಆಶಂಕವಿತ್ತ ಕ ಸಾಮರ್ಥ ಗೋಪಾಲದಾಸರಲ್ಲಿ 

ತಂಂಬ,. ಇದೊಂದಂ ಘಟ್ಟ ಶಿ, 

ಎರಡನೆಯದಂ, ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಅವರ ತಮ್ಮಂದಿರ ಹಾಗೂ ಶಿಷ್ಕರೊಡ 

ಗೂಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂದರ್ಶನ. ತಿರಂಪತಿಯ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಕ್ಕಂತೂ ಪ್ರತಿ 

ವರ್ಷ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಹಂಪೆ, ಶ್ರೀಮುಷ್ಣ, ವರಾಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನ ಅವರೆ 
ಪದಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ, ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರವಂಖ ಕೇಂದ್ರ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪಂಢರಾಪುರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆ: ತುಳಸಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ 

ಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕುದಂರೆಯೇರಿದ ರಾಹಂತನೊಬ್ಬ ದಾಸರ ಬಳಿ ಬಂದು, ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ 

“ಟಬೆನಾಹಿ' (ಬರಲಿಲ್ಲವೇನಂ?) ಎಂದಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ್ಲ್ ಕೇಳಿ, ಅದ್ಕ ೈಶ್ಯನಾದನಂತೆ ಗೋಪಾಲ 

ದಾಸರಿಗಾದ ಅಲೌಕಿಕ ಸ್ವಾಗತವದಂ. 

ಅದನ್ನು ಅನಂಭವಿಸಿದ, ದಾಸರು ಒಂದು ಸುಳಾದಿಯನ್ನೆ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ : 

ನೀಲ ಕುದುರೆಯನ್ನೇರಿ ಶಾಲು ಟೊಂಕಕೆ ಸುತ್ತಿ 

ಕಾಲುಕುಪ್ಪುಸತೊಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಮೋಹನ್ನ ಹಾಕಿ 

ಫಾಲ ಕಸ್ತೂರಿ ಇಟ್ಟು ಮೈಗೆ ಗಂಧವ ಪೂಸಿ 

ಪಲಾಯನದಿ ಅಶ್ವವೇರಿ ಹಾರಾಡಿಸುತ್ತ 

"ಅಲೀನಾಹಿ' ಎಂದು ಕೇಳಿದನಾತ? 

ಶರಣು ಪಂಢರಿರುಯ ಗೋಪಾಲವಿಠಲ 

ಎಂದಂ ಹಾಡಿ ಎಂದಂ ಪಂಢರಿಗೆಯ ಆಧಿದೈವನನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದರಂತೆ, 

ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಪಾಸ ಪ್ರಿಯರು ಹಾಗೂ ಮೊದಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ 

ವಿಚಾರ ಶಿಳಿಸುವುದೆ. ಇವರ ರಚನೆಗಳ ಧ್ಯೇಯ, ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ 

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧಕನೂ ಅಪರೋಕ್ಷದನುಭವ ಪಡೆವನಕ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನ 

ಆಂತರಿಕ ತೊಳಲಾಟ ಅನಂಭವಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿವೇದನೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಇದು 

ಗೋಪಾಲದಾಸರಲ್ಲೂ ಮೂಡಿದೆ. ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸುಂದರ ವಿಗ್ರಹ ನೋಡೆಲಾಗಖ 
ದೃಷ್ಟಿಮಾಂದ್ಯ, ಶ್ರೀಹರಿ ಕೀರ್ತನೆ ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗದ ಕಿವುಡಂತನ ಹೀಗೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ 

ಒದಗಬಹಂದಾದ ಅಂಗಾಂಗ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಗೋಪಾಲರಾಯರಂ ಬಿನ್ನವಿಸಿಕೊಂಬ 
ಬಗೆ ಹೊಸತು 
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ಅವ ರೋಗನ್ನೆೊ ಎನಗೆ ಧನ್ವಂತ್ರಿ 

ಸಾವಧಾನಾದಿ ಕೈಯ ಪಿಡಿದು ನೀನೋಡಯ್ಯ.॥ 

ವಿಷಯಣಸಕ್ತಿಗಳಿಸುವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೂ ವಿವಂಖವಾಗಿಸಂ, ಭವಭಂಜಕ. "'ಒಗೆತನ 

ದೊಳ್ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಒಲ್ಲೆ ಎಂದರೆ ನೀ ಹೊರೆಯಲ್ಲ'' ಎಂದಂ ಬೇಡುತ್ತಾರೆ. ಗೋಪಾಲ 

ದಾಸರ ರೂಪಕರಚನೆಗೆ ಎರಡಂ ಕೀರ್ತನೆ ಸಾಲಂಗಳನ್ನು ಉದಹರಿಸಬಹಂದಂ : 

“ಕೆಮಲಮುಖಿಯೆ ಕಮಲಾಲಯೆ ಕಮಲೆ ॥ಪ॥| 

ಕಮಿಲಾಕ್ಷಿಯೆ ಕೋರುವೆ 

ಕಮಲನಾಭನೆ ಪಾದೆಕಪಂಲಯಬಗಳ ಮಧುಖೆ 

ಕಮಲ ಜನನಿಯೆ ಕಮಲಮಿತ್ರೆ ಸುಪ್ರಭೆ ॥ಅ. ಪ.॥. ' 

ಈ ಪರಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಒಲ್ಲೆ ನಾನು ॥॥ 

ಶ್ರೀಪಶಿಯೆ ನೀನೊಲಿದು ಏನುಕೊೊಟ್ಟಾದೆ ಸಾಕಂ 

ಚಿರಕಾಲ ನಿನ್ನ ಕಾದಂ ತಿರುಗಿದುದಕೆ ನೀನೆಂ 

ಕರುಣದಿಂದಲಿ ರಚಿಸಿ ಈ ದುರ್ಗದಿ 

ಇರಪೇಳಿದುದಕೆ ನಾ ಹೊಕ್ಕು ನೋಡಿದೆ ಒಳಗೆ 

ಹುರುಳುಲೇಶವು ಕಾಣೆ ಕರೆ ಕರೆಯಯ ಮೇಲೆ 

ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆರಂನ ಕೋಟೆ, ಅನಂತರದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬರಂವ ರೂಪಕಗಳು (ಅರಿಷಡ ಸರ್ಗ, 

ಇತ್ಯಾದಿ) ಮನಸೆಳೆಯಯತ್ತವೆ, 

ದಾಸ್ಯಭಾವದ ಭಕ್ತಿ ಗೋಪಾಲರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಯ. 

“ನಿನ್ನ ದಾಸರ ದ್ವಾರವನ್ನು ಕಾಯ್ದರಮನೆ 

ಕುನ್ನಿಎಂದೆನಿಸೆನ್ನ ಗೋಪಾಲವಿಶಲ'' 

ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿನಯ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಕ ರೂಪು ಹೊಗಳುವ ಈ ಪರಿ ಒಂದು ಭಾವ 

ಗೀತೆಯೆ ; 

' “ಆಕಳಕಾಯ್ಲೂ ಗೋಕುಲದಾಸನು 
ಕೊಳಲನೂಡುತ್ತ ಕಿಲಿಕಿಲಿನಗಂತೆ 

ಗಳಿ ಚಕೋರವು ಅಳಿ ಮಯೂರಾ 

ವಳಿ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯಲು 

ಕೃಷ್ಣ ನಲಿವ ನಿಂದವ ಪೇಳಲಳವಲ್ಲ'' 
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ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ವವಂತನಿಖ್ಠೆ ಪ್ರತಿಪಾದಕ, ಅದ್ವೈತ ಖಂಡನ ಕೃತಿರಚನೆಯೂ ಇವೆ. ಇದಂ 

ಎಲ್ಲ ಹರಿದಾಸರಲ್ಲೂ ಇದ್ದದ್ದೆ. 

“ಕರವ ಮುಗಿದ ಮಂಖ್ಯಪ್ರಾಣ'” ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಾಲು ಇದಂ : 

““ಜೀವೇಶರೈಕ್ಕವು ಜಗತು ಮಿಥ್ಮೆಯೆಂದು 

ಈನಿಧ ಹೇಳುವ ಮಾಯಿಗಳಳಿಯೆಂದು...... 

ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವು ಭೇದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಬೆ ಎಂಬೊ 

ಶ್ಷುಲ್ಲಕರ ಹಿಡಿದಲ್ಲು ಮುರಿಯೆಂದು, ......... ಹೀಗೆ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಗೋಪಾಲವಿಶಲರಲ್ಲಿ ವಿರಳ, ವಂಧ್ವತತ್ವ ಪ್ರಸಾರವೆ ಅವರ 

ಧ್ಯೇಯ,  "'ನಂಬಿನೀ ಕೆಡದಿರಂ ಇಹಲೋಕ ಸಂಖವೆಂಬ ಕಂಒಳಿಯೊಳ ಬಂತ್ತಿ'', 
ಮಂಡಿ, ಡೆಂಭಾಚಾರಿಗಳನ್ಲೂ ಖಂಡಿಸಂವ "ವೆಂಡಿ ಸುಳಾದಿ', "ವೈರಾಗ್ಯ ಸಂಳಾದಿ'' 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರವಿದೆಯಷ್ಟೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕ್ರಾಂಶದರ್ಶಿತ್ವಎಲ್ಲ, 

ಮಡಿಮಾಡಬೇಕು ಒಳ್ಳೆನಡತೆ ಕಲಿಯಬೇಕೆಂ 

ದೆಡಹಿ ಮುಗ್ಗುತ ನೀರ ಮಡುವಿನೊಳಗೆ ಪೋಗಿ 
ಬುಡುಗುಲಿಯೆಂತೆ ಮಿಂದು ಗುಡುಗುಡುಗ ಗಲಿ 

ಬ 

ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪದ ಬಂಧ ಕಾಣಬಹಂದಂ. 

ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಎಸೆಗಿದ ವಹತ್ಕಾರ್ಯ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಚಾರ್ಯರನ್ನೂ ಉದ್ಧರಿಸಿದ 
ಪರಿ, ಆಚಾರ್ಯರು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರು (ಮಂದೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತ 

ರಾದಪರು.) ವಿಜಯದಾಸರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದಂದರಿಂದ ಬಂದ ಹೊಟ್ಟೆನೋವಿಗೆ ಗೋಪಾಲ 
ದಾಸರು ಜೋಳದ ಭಕ್ಕರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ, ತಿನ್ನ ಲುಹೇಳಿದರಂತೆ-ಶ್ರೀನಿವಾಸಾ 

ಚಾರ್ಯರ ವ್ಯಾಧಿ ಗುಣ ಆಯಿತು, ಪ್ರತಿ ವರಂಸೆವಂತೆ ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಶಿರಂಪಶಿಗೆ 
ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆಂದಂ ಹೊರಟಾಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರೂ ಜತೆಗೆ ಹೊರಟರು, ಕಾಲಂ 

ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದ ಆಯಾಸವೊ ಏನೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸಚಾರ್ಯರ ಅವಸಾನ ಪ್ರಾಪ್ತ 
ಆದಾಗ, ಗೋಪಾಲದಾಸರಂ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ವಿಜಯಂದಾಸರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಅವರ 

ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಭವರೋಗ ಧೆನ್ನಂತ್ರಿಯನ್ನೂ ಬೇಡಿಸ್ತುಶಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 

೪೦ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರೆಂಖದಂ ಇತಿಹಾಸದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ: ಈ 

ಕೃತಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ : 

“ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಪಕೇಳೊ ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದಯಮಾಡೊ 
ಸಣ್ಣವನು ಇವ ಕೇವಲ 
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ಬನ್ನ ಬಡಿಸುವ ರೋಗವನ್ನು ಮೋಚನ ಮಾಡಿ 

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದೊ ವಿಭವದೆ (ಕ್ರಿ.ಶ, ೧೭೫೪ರಲ್ಲಿ) 

ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಸಶತ್ವಜ್ಞರಂ, ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯವೆದ್ಧ ಪಯಂತಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹರಿ 

ದಾಸರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದವರು ಗೋಪಾಲದಾಸರು, ವಂಕ್ತಿಯೋಗ್ಯರ ಸಾಧನ 
ವಿಚಾರ, ಬಿಂಬೋಪಾಸನೆ (ಧ್ಯಾನವನೆ ಮಾಡು ಬಿಂಜಮೂರಂತಿಯಂ) ಈ ರೀತಿಯ 

ತತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಬಿಗಿಯಾದರೂ ಹಲವೆಡೆ ಸರಳತೆ, ಬಂಧುರ ರಚನೆ 
ಕಾಣಂತ್ರದೆ. 

. ನಡೆದು ಜಾರಯ್ಯ ನೀನು ವೆಂಕಟರಾಯ 

ನಡೆದು ಬಾರಯ್ಯ ಕಡಲಿಗೆ ಕುಂಭಸಂಭವ 

ಸಡಗರದಿಂದ ನೀಮೆಲ್ಲಡಿಯನಿಡುತ ಬೇಗ 

ಎಡಬಲದಲಿ ನಿನ್ನಮಡದೇರಿಂದೊಪ್ಪುತ 

ತಡಮಾಡದೆ ಬಾ ಮೃಡಸಖವೆಂಕಟ ॥ 

ಎಂಬಲ್ಲಿರಂವ ಸಂಗೀತ ಛಾಯೆ, ತತ್ವಭೂಯಿಷ್ಮ ಸುಳಾದಿ ರಚನೆಗಳು ಗೋಪಾಲ 

ದಾಸರನ್ನು ಹರಿದಾಸ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಂದೋಲನದ ಪ್ರವಂಖರಾಗಿಸಂತ್ರವೆ. 

ಜಗೆನ್ಮಾಪ ದಾಸರು (೧೭೨೮-೧೮೦೯) 

ಇಂದಿಗೂ ಜನತೆಯ ಸ್ಕ್ಯೃತಿಪಟಲದಲ್ಲಿ' ನಿಂತಿರುವ ದಾಸಚತಂಪ್ಭಯಂದ ನಾಲ್ಕನೆ 
ಯವರು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು. (ಉಳಿದ ಮೂವರು, ಪುರಂದರದಾಸರು, ವಿಜಯ 

ದಾಸರು ಹಾಗೂ ಗೋಪಾಲದಾಸರಂ.) ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಟ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ, 

ತಿಳಿಗನ್ನಡ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಜನತೆ ವಂರೆಯದಂತಿರಿಸಿದೆ. - ಮಾಧ್ಯ ಮನೆತನ, 

ತತ್ವನಿಷ್ಠೆ, ಹರಿದಾಸ ಪ್ರೀತಿಗಳಿಕೆ ಇವರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಅಧ್ಯಯನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, 
ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ದ್ವೀತಿಯ ಹಂತದ ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ ಹೆಚ್ಚು ಮತೀಯಂ-ಶಾಸ್ತ್ರ 

ನಿಷ್ಠೆ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಕೊಡುಗೆ ವಂಹತ್ವದ್ದೂ, 

ಇವರನ್ನು “ರಂಗನೊಲಿದ ದಾಸ''ರೆಂದೂ ಕರೆವುದುಂಟಂ ಹಾಗೂ ವಂಂತ್ರಾಲಯಂದ ಶ್ರೀ 
ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರತೀಶಿಗಳಂಂಟು, ಅದೇನೆ ಇರಲಿ 
ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಹಿರಿವೆ- 
ಗರಿಮೆಗಳಂ ಪರಿಶೀಲನಾರ್ಹ. 

ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ವಿಜಯದಾಸರ ಹಾಗೂ ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರ 

ರ ಸವರು. "ದಾಸವರ್ಯೆಂ ದಯಕಾಯಂಕ್ತಂ ದೂರೀಕೃತ ದಂರಾಶಿಷವ್ / ಹರಿಕಥಾ 
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ಮೃತಸಾರಂ ಜಗನ್ನಾಥ ಗುರಂ ಭಜೇ'' ಎಂದಂ ದಾಸರನ್ನೂ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 

ಸೇರಿರುವ "ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ' ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ವಂಹತ್ಕೃತಿ (Magnum opus) 

ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ. ಕೊಡುಗೆಯೂ ಹೌದು. ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಜನಪ್ರೀಯ 

ವಾಗಿರಲು ಕಾರಣ. ಅವರು ಕರ್ಣಾಟಕಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ಭಕ್ತಿತತ್ವ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದು 
ಅನೇಕರಿಗೆ ಹರಿದಾಸದೀಕ್ಷೆಯಿಂತ್ತಾ ಗಂರಂಗಳಾದದ್ದು, ಶಿಷ್ಯಪ್ಪಶಿಷ್ಕರ ಸಂಘಟನೆಯ 

ವಣೂಲಕ ದಾಸಕೂಟ ಬೆಳಸಿದ್ದು , ಅದರಿಂದಾಗಿ ಶಿಷ್ಯರಾದ ದಾಸರು ಸ್ತುತ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

(ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಶಿಸ್ಕ ಪಶಿಷ್ಕರ ಸುಳಾದಿಗಳು ಹನುವಂಂತರಾವ್ ಗೋರಬಾಳರ 
ಪ್ರಕಟನೆ) ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹ೭ದಾಸೆ ಆಂದೋಲನ ವಂಂದರಿಯಿತಂ. 

ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಅವರ ಗುರಂಗಳಾದ ವಿಜಯದಾಸರ, 
ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಹಾಗೂ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಂ ತಾವೇ ರಚಿಸಿರಂವ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲದೆ, ಅವರೆ 
ಸಮಕಾಲೀನ ಶಿಸ್ಯರಂ ರಚಿಸಿರುವ ಕೃತಿಗಳನ್ನೂ ಆಧಾರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳೆ ಿ ಚೇಕಷ್ಟೆ. 

ಜಗನ್ನಾಥರ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಶ್ರೀ ಕೋಸಗಿಸ್ವಾವಿಂರಾಯಚಾರ್ಯ 
ಎಂಬುವವರಂ-ಗುರಂ ಜಗನ್ನಾ ಥವಿಠಲಾಂಕಿತರಂ, ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ತೋತ್ರ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ದಾಸರು ಅರ್ವಾಚೀನರಾದ ಪ್ರಯಂಕ್ತೆ ಒಂದಂ ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆಯೂ ಅವರನ್ನೂ 
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಂಡವರು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದರೇನೊ. ಅವರೆಲ್ಲ ಜಗನ್ನಾ ಥಾಚಾರ್ಕರ ಸಾಧನೆ-ಕೃತಿ 

ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರೆ ವಿನಾ ದಾಸರ" ಲೌಕಿಕ ಬದುಕನ್ನು ಕುರಿತಂ ಹೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 

ದಾಸಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ತಂದೆ ವೆಂಕಟೇಶವಿಠಲಾಂಕಿತರಂ ತಮ್ಮಾ. ಒಂದಂ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ : 

ಮಾನವೀ ಮಂಡಲದ ಸಾನುಭೋಗ ನೃಸಿಂಹ 

ಮಾನಿನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಸೂನುವಾಗಿ ಶಾಲಿ 
ಮನ ಕೀಲಕ ಶುದ್ಧಾಮಾಸ ಶ್ರಾವಣ ಬಿದಿಗೆ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಮದಿ, ,..,. 

ಈಗಿನ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬ್ಯಾಗವಟ್ಟಿ ಎಂಬ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಜನಿಸಿದರು. (ದಿನಾಂಕ ೨೭-೦೭-೧೭೭೮) ಶಾ. ಶ. 

೧೬೫೦ನೆ ವರ್ಷ ಶ್ರಾವಣ ದ್ವಿತೀಯಂದಂದಂ ;. ಶ್ಯಾನಂಭೋಗ ಕುಟಂಂಬ. ತಂದೆ-ತ:ಯಿಂ 
ಯರು ನರಸಪ್ಪ-ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿಂ. 'ಶ್ಯಾನಂಭೋಗಿಕೆಯ ವ ತ್ತಿ ಕುಲ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ 

ಬಂದುದಾಗಿತ್ತು. ನರಸಪ್ಪ ಕೊಡ ಪಂಗನಾವಂದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣದಾಸರಿಂದ ಹರಿದಾಸದೀಕ್ಷೆ 
(ನರಸಿಂಹ ವಿಠಲ) ಪಡೆದವರು. 

ರಾಯಚೂರು ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಹರಿದಾಸರಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆ. ಚೀಕಲಪರಿವೆ 
ಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರ, ಅವರ ಸಾಕಂಮಕ್ಕಳಾದ. ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸರಂ, 
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ಕಲ್ಲೂರಿನ ಸಂಬ್ಬಣ್ಣದಾಸರಂ, : ಉತ್ತನೂರಿನ ಗೋಪಾಲದಾಸರಂ ಹಾಗೂ . ಅವರ 

ತಮ್ಮಂದಿರು, ವೇಣಿಸೋವಂಪುರವೆಂಬಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಾಸತತ್ವಜ್ಞರಂ (ಐಜಿ ಸ್ವಾವಿಂಗಳು) 

ಹೀಗೆ, 
ನರಸಪ್ಪನವರಿಗೆ, ಬಹಂಕಾಲ ತಿರುಪತಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸೇವೆಯಿಂದ ಜನಿಸಿದವನಂ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಅವನನ್ನು ಲೌಕಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಳಿಸದೆ, ಅಂದಂ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪೀಠೆಸ್ಥ 

ರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ವರದೇಂದ್ವಕೀರ್ಥರ ಬಳಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದರಂ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ 
ನಿಗಿದ್ದ ಕುಶುಗ್ರ ಬಂದ್ಧಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಸ್ವಾವಿಂಗಳೆ ಅವರಿಗೆ ವೇದಾಂತ ಪಾಠೆ ಹೇಳಿದರು, 

ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಆ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಗಳಲ್ಲಿ ಆಶಂಕವಿತ್ವ ರಚಿಸಂವಷ್ಟು 
ಪ್ರೌಢಿಮೆಯಿತ್ತು. ವೇದಾಂಶದ ಪ್ರೌಢ ಲಾ ಸಂಗ ಮುಗಿಸು ಗಂರಂಗಳಿಂದ 

“ಆಚಾರ್ಯ''ರೆಂದಂ ಬಿರಂದು ಪಡೆದು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ "ಊರಿಗೆ ಬಂದ; ಮಾನ್ವಿಯಲ್ಲಿ 
ಜೀವನ ಸುಗಂವಂವಾಗಿ ನೆರವೇರಂವಷ್ಟೂ ಆಸ್ತಿಯಿಂತ್ರೂ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರೌಢಿವೆ, ಪಂಡಿತ 

ಸಹಜ ಗರ್ವ, ಅಹಂಭಾವ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ವಂನೆ ಮಾಡಿದವು. ಅದೆಷ್ಟರ 

ಮಟ್ಟಿಗೆಂದರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರಣವಾದ ಅನಾದರ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ್ನೂ 

ಬರೆದ ಹರಿದಾಸರ ಮೇಲೆ, ಅವರಲ್ಲೇನಿದೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯವೆಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಪ್ರಕಟ ಆಗ 
ತೊಡಗಿತು ; ಜನರೆಲ್ಲರ ಶೃದ್ಧೆ -ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಹಿರಿಯ ಹರಿದಾಸರಾಗಿದ್ದ 

*"ವಿಜಯದಾಸೆ''ರನ್ನೂ '"ಕೂಸೀಮಗ ದಾಸ''ನೆನ್ನುವಷ್ಟು ಅಗೌರವ ಮೂಡಿತು! 
ಸ್ವಯಂ ವಿಜಯದಾಸರೆ ಒವ್ಮೊ ಮಾನವಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಅವರಿಗೆ 
ಅವವಣನಿಸಿದಂದ, ಅನಂತರ ಉದರಶೂಲೆಯ ರೋಗ ಬಂದದ್ದೂ, . ಅದರಿಂದ 
ಆಚಾರ್ಯರಂ ವಿಜಯದಾಸರಿಗೆ ಮೊರೆಹೋದದ್ದು. ಆಗ ಪ್ತಿ ಫ್ರೀವಿಜಯದಾಸರು ತಮ್ಮ 
ಶಿಷ್ಯರೆ ಆದ ಶ್ರೀಗೋಪಾಲದಾಸರ ಮೂಲಕ ಆಚಾರ್ಯರ ರೋಗ ಪರಿಹಾರ 

ಮಾಡಿಸಿದುದೂ ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಸಂಗಡ ಆಚಾರ್ಯರು ತಿರುಪತಿಗೆ ಶ್ರೀಶ್ರೀನಿವಾಸರ 

ಸೇವೆಗೆಗಾಗಿ ತೆರಳಿದಾಗ (ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ) ಅಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಇದ್ದ ಅಪವಂತ್ಯ 
ಪರಿಹರಿಸಿ, , (ವಿಜಯದಾಸರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ) ತಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯದ ನಲವೃತ್ತೂ 

ವರ್ಷ ಧಾರಯೆರೆದಂ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಹರಿದಾಸದೀಕ್ಷೆ 

ಇತ್ತುದೂ, ಈಗ ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲದಂತೆ ತೋರಿದರೂ ಅಲ್ಲೇನೊ ಆಲೌಃಕ 

ಘಟನೆ ನಡೆದಿರಂವಂತಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ : ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು, ಗೋಪಾಲ 

ದಾಸರು ರೆಚಿಸಿರುವ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಇದೆ. ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರೆ ಇದನ್ನು ಅನನ್ಯ ಕೃತಜ್ಞ 

ಭಾವದಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಿದಾರೆ. ಹಾಗೂ ತಮ್ಮಾ ದೀಕ್ಷಾ ಗಂರಂಗಳುದ ಗೋಪಾಲದಾಸರ 
ಕರುಣೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಹಾಡಿರುವಂಶಿದೆ ; 

ಗೋಪಾಲದಾಸರಾಯಾ-ನಿನ್ನಯ ಪಾದ 

ನಾಪೊಂದಿದೇನೊ. ನಿಶ್ಚಯಾ- ॥ ಪ ॥ 



ಸ್ಪಮುಖ ಹರಿದಾಸರು ಹಾಗೂ ಅವರೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಚನೆಗಳು 241 

ಈ ಹೀಡಿಪ ತಾಪಕ್ಷಯಗಳೆ ನೋಡಿಸಿ 

ಕೈಸಿಡಿದೆನ್ನನು ನೀಪಾಲಿಸನು ದಿನ ॥ ಅ. ಪ. ॥ 

ಘೋರವ್ಯಾಧಿಗಳ ನೋಡಿ-ವಿಜಯರಾಯ 

ಭೂರಿಕರುಣವ ಮಾಡಿ...... 

ಅನಮೃತ್ಯುವನು ತೊಡೆದೆ-ಎನ್ನೊಳಗಿಪ್ಪ : ಅಪರಾಧಗಳೆ ಮರೆದೆ,..... ॥ 

ಇದಲ್ಲದೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಸವಂಕಾಲೀನ ದಾಸರ ಪದಗಳೂ ಈ ಘಟನೆಯಂನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ 

ಪಡಿಸಿವೆ. ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ, ತಾವು ಮೊದಲು ಹೀಗಳೆದಿದ್ದ ವಿಜಯದಾಸರನ್ನು ಪುನಃ 

ಪುನಃ ನವಿಂಸಿ 

“ರತುನದೊರಕಿತಲ್ಲಾ-ಎನಗೆ ದಿವ್ಯ ದರಶುನ ದೊರೆಕಿತಲ್ಲ 
ಪ್ರಯತನೆವಿಲ್ಲದೆ ವಿಜಯರಾಯರು'' 

ಎಂದಂ ಹಾಡಿದಾರೆ. 

ಗೋಪಾಲದಾಸರಿಂದ ಹರಿದಾಸದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯರು ಗುರಂವಿನ 
ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಪಂಢರಾಪ್ರರದ ವಿಶೋಬನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದರಂತೆ. ಬಂದವರು 
ಚಂದ್ರಭಾಗ ನದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂದಂ ಏಳುವಾಗ್ಗೆ ಅವರ ಕೈಗೊಂದು ಶಿಲಾಫಲಕ 

ದೊರೆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ -"ಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲ' ಎಂಬ ಅಕ್ಷರೆ ಇದ್ದವು. ಅಂದಿನಿಂದಲೇ 

ಆಚಾರ್ಯರುದಾಸರಾಗಿ , ಕುಣಿದಂ ' ಹಾಡಿದಂತಿದೆ ಈ ಹಾಡಿನ ಧಾಟಿ, ಆ ಘಟನೆ 

ಸವಂರ್ಥಿಸಂವಂತೆ : 

ವಿಠಶಲಯ್ಯ ವಿಠಲಯ್ಯ ॥ಪ॥ 

ಶಟೆತ್ಕೋಟಿ ನಿಭಕಾಯ ಜಗನ್ನಾಥ ॥ ಅ. ಪ. 8 

ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು ಅಜಭವ ಸುರನುತ 
ಭಜಕಾಮರೆತರು ಕುಜನ ಕುಠಾರಿ 00॥ 

ನೀ ಕರುಣಿಸದೆ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಎನ್ನೆ 

ಸಾಕುವರಾರೊ ದಯಾಕರ ಮೂರುತಿ ॥ ೨ ॥ 

ಶರಣಾಗತರನು ಪೊರೆವ ತವ | 

ಬಿರುದ:ಕಾಣೊ ಸಿರಿವರದ ಜಗನ್ನಾಥ ॥ ೩ ॥ 

ವಿಠಲಯ್ಯ ವಿಠಲಯ್ಯ... 

ಹಾಗೂ '"ಕಂಡೆ ಪಂಢರಿರಾಯನ : ಶ್ರೀಮಾನಿನಿಪ್ಪೀಯನ'' ಎಂಬಂದಂತೂ ಭಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಕ 
ಭಾವಗೀತೆಯ ಆಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಣತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ದಾಸರ 
ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಅವರ ಎಲ್ಲ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಂಡಂಗಟ್ಟೆವೆ, ಇದಂ ಜಗನ್ನಾಥವಿಕಲರ ಒಂದು 

16 
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ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ-ಅವರ ಬದುಕಲ್ಲಿ, ಅನಂತರ ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚನ ಕೃತಿ ತಿರು- 

ಪತಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಕುರಿತದ್ದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರಣವೂ ಇದ್ದಾತು- 

ಫಂಡರಾಪುರ ಆಗ್ಗೆ ವಂಹಾರಾಪ್ಟದ ಸಂತರ ಕೈಗೆ ಸೇರಿತ್ತು. ಕನ್ನಡದ ಅಭಂಗ 
ವಿಠ್ಠಲನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂತೆ ಕವಿಗಳಿಂದ ""ಕಾನಡಾ ವಿಠ್ಠಲ ಕಾನಡಾ ಬೋಲೆ” 

ಎಂದು ಹಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮರಾಠಿಯ ಅಭಂಗಗಳನ್ನೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ತಂಂಬಿ 

ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ, ಅಂದಿನ ವೈಷ್ಣವ ಸಂತರ ಭಕ್ತಿ, ಮೂಲತಃ ರಾಮಾನುಜರ 

ಸಂಪ್ರದಾಯದ್ದೆ : ಹರಿದಾಸರು ದ್ವೈತಿಗಳು. ಆದರೂ ಹರಿದಾಸರ ಪರಮಪ್ರಿಯ 

ಕ್ಷೇತ್ರ ಫಂಡರಿಗೆಯೆಂಬಂದಂ ಸುವಿದಿತ, 
ದಾಸರಾದನಂತರ ಜಗನ್ನಾ ಥದಾಸರಂ ಪರ್ಯಟನ ಕೈಗೊಂಡರಂ, ಅವರ ಶಸ್ತ್ರ 

ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಹರಿಭಕ್ತಿ-ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆದವು ; ದಾಸಾರ್ಯರಂ ಸವಣೂರಿಗೆ ಬಂದರಂ. 

ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ಫ್ರೀಸತ್ಯಬೋಧತೀರ್ಥರ ಅನಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದರೆಂದೂ ಅಲ್ಲಿಯೆ 
ಅವರ ಉದ್ಭಕೃತಿ “'ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ''ದ ಕೆಲವು ಭಾಗ ರಚಿಸಿದರೆಂದೂ ಪ್ರತೀತಿ. 

ಸ್ವಾಮಿಗಳೆನ್ನೂ ಕುರಿತೂ ಹಾಡಿರಂವ ಕೃತಿಗಳಿವೆ. ಶ್ರೀದವಿಶಲರೆಂಬ ಜಗನ್ನಾಥ 
ಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರು '"ಸಂಗಸುಖವ ಬಯಸಿ ಬದಂಕಿರೊ. ರಂಗನೊಲಿದ ಭಾಗವತರ" 

ಎಂದು ವಂನದುಂಬಿ ಹಾಡಿದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಅವರೇ ಹರಿಕಥಾವ್ಯುತಸಾರದ "ಫಲಶ್ರೂತಿ" 

ಸಂಧಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು. 

ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಅನೇಕ ರಚನೆಗಳಂ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತಗಳೆರಡರ ದೃಷ್ಟಿ 

ಯಿಂದಲೂ ಸಂಭಗವೆನಿಸುತ್ತದೆ ; ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಮಿಂಚು, ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿ 
ಸೊಳೆವುದಂಂಟು, (ಮಂತ್ರಾಲಯಂದ ಶ್ರೀರಾಯರ ಕರಂಣೆಯಂತೂ ದಾಸರ ಮೇಲೆ 

ಕದಾ ಇತ್ತೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕತೆಗಳಿವೆ) ಉದಾಹರಣೆ : ಕ 

ಶ್ರೀನಿಕೀತೆನೆ ಪಾಲಯಾಮಾಂ, ಶ್ರಿನೀಕೆಕತನ ಪಃ 

ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯ ಕರುಣಾ ನಿಧಿ ನಿನ್ನಡಿ 

ಗಾನಮಿಸುವೆ ಪೊರೆ ದೀನದಯಾಳೊ  ॥ಅ.ಪ.॥ 

ಚ್ಥ್ನಮಾನೆದ ಶರಣರಸುರ 

ಭೇನುಸರ್ವದ 

ನೀನೆಂದರಿತು ಸಬಾನುರಾಗದಲಿ 

ಭ್ಯಾನಿಪೆ ಮನದನುಮಾನವ ಕಳೆಯೊ ॥ 

ಯಾತರ ಭಯ ಶ್ರೀನಾಥನ ಪರಮ ! ಪ್ರೀತಿಯ ಪಡೆದವನಿಗೆ ಎಂಬ ಕಿಚ್ಚ 

ರಂಗ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವ ಮಂಗಳಾತ್ಮರ । 

ಸಂಗ ಸುಖವಿತ್ತು ಕಾಯೊ ಕರುಣಾಸಾಗರ 1 
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ನಗುವರೋ ರೋದಿಸುವರೋ ನಾಟ್ಕವಾಡೋರೊ 

ಬಗೆಯರೊ ಬಡತನ ಭಾಗ್ಯ ಭಾಗವತರು 

ತೆಗೆಯರೊ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮನವೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ 

ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠ್ಠಲ ನಿನ್ನವರೇನು ಧನ್ಯರೊ 

ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಂ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟೆ, ಚಿಟಿಕೆ ಬಾರಿಸುತ್ತ, ನರ್ತಿಸಿದಂತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೆ 

ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಚನೆ, 

ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾಚಲ ನಿವಾಸ, ನಿನ್ನ 

ಸೇವಾನು ಸೇವಕರದಾಸ ಎನಿಸಿ 

ಜೀವಿಸುವ ನರಗೆ ಆಯಾಸಯಾಕೆ 

ಶ್ರೀವರನೆ ಕೊಡು ಎನಗೆ ಲೇಸ... 

ಎಂಬ ನೀಳ್ಕವನದಲ್ಲಿ ತಿರಂಪತಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಬಗೆ ಬಗೆಯಾಗಿ ಸ್ಪೂತಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
ದಾಸರೆ ಅವತಾರತ್ರೆಯ ಸಶಿ (ಹನುಮ-ಭೀವಂ-ವಂದ್ರ ) '"ಮಾರುತಿವಂಜ್ಹನಕ'' 

ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಸಮತ ಸಮರ್ಥಿಸುವ ವೈಷ್ಣವ ನಿಷ್ಠೆ ಸುಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳು ತ್ತದೆ, ಶ್ರೀಹರಿಯ 

ತೇಷ್ಯ ಪರ್ಯಂಕವನ್ನೆ ತಮ್ಮ ಕವಿ ಹೃದಯದಿಂದ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸ:ತ್ತಾರೆ ದಾಸರಂ, 

“ಬಲು ರಮ್ಯುವಾಗಿದೆ ಹರಿ ಮಂಚ' ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಭಾವಪರವಶತೆ 

“ಫಲವಿದಂ ಬಾಳ್ಗುದಕೆ...' ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ವಂಟೂತ್ತದೆ. 

ಸಿರಿನಿಲಯಂನ ಗುಣಗಳು ಕಿಳಿದಂ ಭಜಿಸಂವುದೆ ಅವರ ಧ್ಯೇಯ. ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಕಾರಿತ 

“ಲಂಬೋದರ ರಕ್ತಾಂಬರಭರ । ಅಂಬರಾಧೀಶ್ವರ ಗೌರಿಕುಮಾರ''185 ಒಂದಂ ಹೊಸ 
ಬಗೆಯ ಸ್ತುತಿ. 

ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು, ಅವರ ಆತ್ಮಶೋಧನೆ-ಡಂಭದೂಷಣೆ 

ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹ : 

ಕಾಸಿನಾಸೆಗೆ ಹೋಗಿ ದಾಸ ವೇಷವ ಧರಿಸಿ 

ಮೋಸ ಮಾಡುವೆ ಜನರ ಕಾಸಬೇಡಿ 

ಹಾಗೆಯೆ ಹರಿಯ ಪೂಜೆ ಅರಿತವರಿಗತಿ ಸುಲಭವೆಂದೂ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ; 

ಹೈಮಾಂಡ ಮಂಡಪವು, ಭೂಮಂಡಲವೆ ದೀಪ | 

ಚಾಮರಗೆಳತಿ ವಿಮಲ ವ್ಯೋಮ ಮಂಡಲ ಛತ್ರ 

ಯಮಾಷ್ಟಕಗಳಷ್ಟದಳು ಪದ್ಮವು ಎಂದಾ 
ಇದಂ ಪಂಡಿತ ರಚನೆ ; ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪ್ರತೀಕ. 
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ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರನ್ನು ಅಂದಿನ ಕರ್ಣಾಟಕದ ಜನತೆ ಮನ್ನಿಸಿ ಆದರಸಿದ್ದಾರೆ. 
ನೂರಾರು ಜನ ಇವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ-ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹರಿದಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದಿರುವ ಸ೦ಜಭವ 

ಎದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವರ ದೇಶ ಪರ್ಯಟಿನವೂ ಕಾರಣ, ಹಂಕ್ಕೇರಿಯಂ ದಾಸರು, "ಸಿದಿಪತ್ತೆ 
ಎಿತೆಲ' ಅಂಕಿತರಾದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿದಾಸರಂ, ಜಗನ್ನಾಥಾರ್ಯರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿಷ್ಟದೆಂ- 
ಗದ್ಯಾ ಲದರಾಜ, ಮೈ ಸೂರಿನ ದಿವಾನ್ ಪೂರ್ಣಯ್ಯನವರಂ ಸತ್ಕರಿಸಿದ ದ ಪ್ರಸಂಗ ಇದೆ. 

ಒಟ್ಟಾರೆ ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ ಮುಂದಂವರಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಸಂಘಟಕ ಪ್ರವ; 

ಸಂಮಾರಂ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಶಿಷ್ಯ ಪ್ಪಶಿಷ್ಯರು, : ಈ ದಾಸ ಪರಂಪರೆ ಹರಿದಾಸ 
ಆಂದೋಲನವನ್ನು ದ್ರು ತಗತಿಯಲ್ಲ ಮುಂದ-ವರಿಸಿದರು. 

ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಭಾಷೆ, ಪ್ರರಾಣ ಪ್ರಮೇಯ ತತ್ವಜ್ನಾ ನ, ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಃ ಪ್ರಭಂತ್ರ್ವ, 

ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇವರ ರಚನೆಯ ಬಹಂಭಾಗ ` ಉಕ್ಕಿ ನ” ಕಡಲೆಯಂದೆನ್ನಿ ಸಿಯಾಹಂ, 

ಅವರಿಗೆ ಆ ರಚನೆ ಸರಳ, ನಿರಾಳ ಆದರೂ ಕೊಡ ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ದಂ, 
ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರನ್ನು ಕೃತಯಂಗದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ತಮ್ಮ 'ಸಹ್ಲಾದನ' ಅವತಾರಐಲಪ 
ರೆಂದು ಭಾನಿಸಂವುದಿದೆ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣೇಶದಾಸರಲ್ಲೂ ಈ ಏನರ ಬಂದಿವೆ (ಅವರ ಈಃ 

ಚನೆಯಲ್ಲಿ "ದಾಸಕೂಟ' ಪದ ಪ್ರಯೋಗವೂ ಆಗಿದ) ಇದಂ ಶೈವ-ವೈತ ಓಷ್ಣವ ಭಕ್ತಿ, 

ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದಂತಿದೆ. ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣನವರೂ, ಸರ್ವಜ್ಞ ಕವಿಯೂ ತೆವಲ್ಮಿ 

ಪೂರ್ವಭವಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹೇಳಿದ ವಚನ ತ್ರಿಪದಿ ಸುವಿದಿತ, 

ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ವೈಕಂಂಠವಾಸಿಗಳುದದ್ದ ೧೭೯-೧೮೦೯ ರಂದೆ೦ದಂ 

ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಒಪ್ಪಿತ ಆಗಿದೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಾಸರ ಶಿಷ್ಯ ರಾದ ಶ್ರೀಪದವಿಠಲರು "ಸಂಗ 
ಸುಖದ ಬಯಸಿ ಬದುಕಿರೊ”' ಎಂಬ ಕ್ಕ ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಾರೆ, 

ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಕೀರ್ತನ, ತತ್ವಸುವಾಲಿಗಳೆಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ತ್ರಿಪದಿ ರಚನೆ, ಸುಮಾದಂ 

೫೪೦ ಇನ್ನೂ ದೊರೆಯಬೇಕೆನ್ನಿಸಂತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆವರ” ಸಾಹಿತ್ಯ ದ್ಹೈತವಂತ ವೆದಿ 

ಭಾಷೆ ಸ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದಿರಂಪುದಂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹರಡಂವಂತಾಗದೆನ್ನಿ ಸಂ 

ತ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ಗೋಪಾಲದಾಸರ, ವಿಜಯದಾಸರ ಹೆಚ್ಚೆ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಭದಾಸದೂ 

ಸಾಗಿರುವುದು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ತಿಳಿಯಂವುದರಿಂದ, ಪುರಂದರ- ಕನಕರಲ್ಲಿ ಕಾಣಂಜ 

ಸಾಮಾಜಿಕ-ಲೋಕನೀತಿ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣಾ ಭಾವ ತರಿಸಂವ ಕೃತಿಗಳಂ ಜಗನ್ನಾಕೆ 
ದಾಸರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವು 

ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ, 'ಬೃಹತ್ರಚನೆ-ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥ "ಶ್ರೀಹರಿಕಥಾವಂ್ಟಿತ್ 

ಸಾರ' ಸುಮಾರು ೧೦೦೦ ಪದ್ಮಗಳ ೩೨ ಸಂಧಿಗಳ "ಭಾವಿನೀಷಟ್ಟದಿಯ ಗ್ರಲಣೆ 
ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಹಿಶ್ಶಿಕ ' ಕೊಡುಗೆ, ವಂತೀಯ ಗ್ರಂಥವೆಂಬಂದಂ ದಿ೭೨ಿ. 
ಪಂಧ್ವವಂತಪ್ಪಸಾರ-ಅನ್ಯವಂತ ಖಂಡನವೆ ಈ ಗ್ದ ಗ್ರಂಥದ ಧ್ಯೇಯ ಆದರೂ, ಭಾವಿಂಬೀ 
ಪಟ್ಟದಿಯ ಗೇಯಗುಣ. ಸಹಜ.ಆಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಗ್ಗ ಸಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರಂಪ 
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಈ ಕೃತಿಯ ಪ್ರಿಯತೆ ಸಾರುತ್ತವೆ.; 
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ಮಲಗಿಪರಮಾಡರದಿ ಪಾಡಲು 

ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ ಕುಳಿತುಪಾಡಲು 

ನಿಲುವ ನಿಂತರೆ ನೆಲಿವ ನಬಿದರೆ ಒಲಿವೆ ನಿಮಗೆಂಬ 1 
ಸುಲಭನೋ ಹರಿ ತನ್ನವರ ನರ 
ಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಗೆಲನೊ ರಮಾಧವ 

ನೊಲಿಸಲರಿಯದೆ ಪಾಮರರು ಬಳಲ:ವರುಧರೆಯೊಳೆಗೆ 

ವೇದಾಗವು, ಉಪನಿಷತ್ತು, ಯೋಗ, ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣ-ಇಶಿಹಾಸ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ 

ತತ್ವ ಗ್ರಂಥ-ಎಲ್ಲದರ ಆಧ್ಯಯನ ಗೈದ ಫಲ ಆಚಾರ್ಯರ ಈ ಕೃತಿ. ತತ್ವ ಸುವ್ಕಾಲಿ 

ಗಳಲ್ಲೂ ದಾಸರ ಮಧ್ವ ವಂತನಿಷ್ಠೆಗೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ : (ಡಾ|| ಕೆ. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣರಾಯರು 

ಹೇಳುವ "ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ತಂತ್ರಸಾರ'ವೆಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಭಂಜನರಂ 
ವರದೇಂದ್ರರು ರಚಿಸಿದ್ದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಿದ್ದದ್ದು ಈ ೮೧ ವರ್ಷ ಒಂದಂ ಶಿಂಗಳು ೨೦ ದಿನ, ಹರಿದಾಸ 

ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಸಿ, ಬೆಳಸಿ, ಹರಿದಾಸತತ್ವ ಪ್ರಚಾರ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಸಿ 
ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಹಿತಿಕ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ' ಹಂತದ ಪ್ರವಂಖ: ಹರಿ 
ದಾಸರೆಂಬ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದ:ಸರು ಪಾಶ್ರರಂ, 

ಇನ್ನು ವಂಂದೆ ಬರಂವ ಹರಿದಾಸರ ಪೈಕಿ, ಗಂರಂತಿಸುವಂಥ : ರಚನೆಗಳಂ 

ಮೋಹನದಾಸರಪು,. ಪ್ಲಾಣೇಶವಿಶಲರವು ಹಾಗೂ ಅನಂತರ .ಗೋಪಾಲದಾಸರೇ 
ಅಂಕಿತವಿತ್ತು ಹರಿದಾಸ್ಯೆ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದ ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮಾನನ್ನು ನಾವು: ನೆನಪಿಸಿ 

ಕೊಂಡಿದೇವಷ್ಟೆ, 

ಪ್ರವಯಖ. ಹರಿದಾಸರು ಹಾಗೂ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ' 
ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ : ಕನ್ನಡದ (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ) 

ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ , ಆಂದಂ ನಡೆದ ಭಕ್ತಿಯ ಆಂದೋಲನದ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ, ಮನದಲ್ಲಿ 

ಅನೇಕ ಭಾವನೆಗಳು ತಲೆದೋರುತ್ತವೆ ; ಕೌತುಕರು ಆಗ:ಶ್ತೇವೆ, “ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ''ದ 
ಕೆಲವೆಡೆ ತೂಕ ತಪ್ಪಿದ ವಂತಾಭಿಮಾನ, ಬಿರಂಸಂ ವರಾತಂ ಬಂದಿವೆಯೆಂಬುದನ್ನು 

ಅಲ್ಲಗಳೆಯಂಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ,, ಸಮನ್ಯ ಕ್ವಯವು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಲ್ಲದೆಂಬಂದೆ. ಇದರರ್ಥ 

ಎಂಬ ವಕಾತನ್ನೂು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹಂದಾಗಿದೆ. 

ಹರಿಬಾಸರ ಇತರ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ರಚನೆಗಳು 

ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ೨೫೦ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಹರಿದಾಸರು ಬಂದಿದ್ದರೂ, 

ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಂಖರೆನ್ನಿಸಿಕೊಂಡವರ ಸಾಹಿತ್ಕಿಕ ಪ್ರಯೋಗ, ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಚನೆ 
ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಾವು. ತೃಪ್ತರಾಗ 
ಬೇಕಾಗಿರಲು ಎರಡಂ ಕಾರಣ : ಒಂದನೆಯದು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಮೂಲಕೆ 
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ಪ್ರೆಯೋಗಿಸಿದವರ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ರಚನಿಗಳನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅನಂತರ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ 
ಚೆರ್ನಿತಚರ್ವಣನೆನಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದು. ಎರಡನೆಯದಂ, 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಸ್ತಾರದ ಬಾಹುಳ್ಯ ಸಹಜವಾಗಿಯೆ ಪರಿವಿಂತಿಯನ್ನೊಡ್ಡಿದೆ. ಹಾಗೆಯೆ 
ಹರಿದಾಸರ ಕೀರ್ತನ, ಸುಳಾದಿ, ಉಗಾಭೋಗ ಹೊರತಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಚನೆಗಳನ್ನು 

ಗಮಂನಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನದ ಒಂದಂ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಸೃಷ್ಟಿ-ದೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದಂತಾಗಂವುದಿಲ್ಲ.. ಅದರಿಂದ ಹರಿ 

ಬಾಸರನೇಕೆರ ಇತರ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಂಂದೆ ಗೇರಂಶಿಸಲಾಗಿವೆ. ಹಾಗೆ 

ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವ ಕೃತಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ, ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಯಷ್ಟೆ. 

(1) ವೃತ್ತನಾಮ 
(2) ದಂಡಕ 

(3) ತ್ರಿಪದಿ 
(4) ಷೆಟ್ಟದಿ 
(5) ಸಾಂಗತ್ಯ 

1, ವೃತ್ತನಾಮ; ಈ ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೇ ಹೊಸದು, ವೃತ್ತನಾಮದಲ್ಲಿ 

ಕೈತಿರಚನೆ ಮೊತ್ತಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಡಿದವರು, ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ-ದಾಸಪಂಥದ 
ಪರಂಪರೆಯ ಅದ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು, ಮಂದೆ ಇದನ್ನು 

ಅನುಸರಿಸಿ ' ಕೆಲವು ಹರಿದಾಸರರಂ, ಕೈತಿರಚನೆಗೈದಿರಂವರಷ್ಟೆ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಚರಿಶ್ರಕಾರರಾಗಲಿ, ಕವಿಚರಿತೆಕಾರರಾಗಲಿ, ಈ ಅಪರೂಪ ಛಂದೋರಚನೆಯ 

ಸ್ವರೂಪ, ವೈಶಿಸ್ಟ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪದ, ಹಾಗೂ 
ಒಂದಂ ಶ್ಲೋಕ (?) ಇರುವ ಛಂದೊ ಸೂಚನೆಯೆ ವೃತ್ತನಾವಂ ಎಂಬಂದಂ 

ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿವಂತ, ಹಾಗೆಂದಂ ಇದು ಶ್ಲೋಕದ ಛಂದಸ್ಸಲ್ಲ. ಇದನ್ನು 
ವೃಶ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದಕ್ಕೆ 'ವೃತ್ತನಾಮಂ'ವೆಂಬ ಹೆಸರಾಯಿತೊ 
ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ' ಆವರೆವಿಗೂ ಅಪರಿಚಿತ ಆಗಿದ್ದ ಈ ಬಂಧವನ್ನು 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು, ಜಯದೇವ ಕನಿಯ '"'ಗೀತಗೋವಿಂದ''ದ ಸರಣಿಯನ್ನು 
ಅನುಸರಿಸಿ ಬರೆದಿರಬಹುದೊ ಏನೊ. ಇಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ "ಶ್ಲೋಕ' 
ಹಾಗೂ "“ಪದಗಳ'' ಲಕ್ಷಣವೂ ಇತರ ಪರಿಚಿತ ಸಾಹಿಕ್ಮಿಕ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ಹೊರೆ 

ತಾಗಿದೆ. : ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ, ಕೀರ್ತನದ ವೂಲಕ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ದೀಕ್ಷೆ 
ಗಳ ಮೂಲಕ" *ಶ್ವೀ'ಕಾರ ಹಾಡಿದ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಛಂದೋ 

ರಚನೆಯ ಮೊದಲ ಪ್ರರ್ವತಕರಾಗಿರಂವುದೂ ವೈತಿಷ್ಟ್ಯವೆ. ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಂ, 
ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಗೋಪಾಲದಾಸರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತನಾವುದ ಬಳಕೆ 
ಯನ್ನ: ನಾವು ಕಾಣಬಹಂದಂ. 
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ಉದಾ : ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೃತಿ : 'ಮಾನನಿಧಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣವಂಧುರೆಗೈ ದಂವನಂತೆ' 
ಎಂದಂ ಆರಂಭ ಆಗುವಂಥದು. ಇದಕ್ಕೆ "ಶೃಂಗಾರ ಪಾರಿಚಾತ'ವೆಂಬ ಹೆಸರೂ ಉಂಟಂ. 
"ವೃತ್ತ 'ದಂತಿರುವ ಒಂದಂ "ಶ್ಲೋಕ' ಆದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದಂ "ಪದ' ಇದರಲ್ಲಿನ 
ಸಂಭಾಷಣಾ ವಿಧಾನವೂ ಸ್ಥಾರಸ್ಯೆವೆ. 

ಹಲವು ಕುಲವು ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹ ಸುಖವ ಹಾರೈಸಿಕೊಂಡಿರುತಿಹ 

ಲಲನಾವ್ಯೂಹವ ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಟೂರೆರೊಡನೆ ನೀಮಧುರೆಗೆ ಪೋದರೆ 

ಕಳೆಯಲಾಖೆವೋ ಕಾಂತಕೇಳು ದಿನವ ಈ ಕೆಂತುವಿನ ಬಾಧೆಗೆ 

ಫಳಿಗೊಂದು ಯುಗವಾಗಿ ತೋರುತಿಹುದೊ ಜಲಜಾಕ್ಷ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ॥ 

ಪದ 

ಬ್ಯಾಡ ಮಧುರೆಗೆ ಪೋಗೆ ಬ್ಯಾಡೆಲವೊ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ 

ಬೇಡಿಕೊಂಬೆವೋ ದೈನ್ಯದಿ 

ನೋಡು ನಮ್ಮ್ಮ್ಯಾಲೆ ದಯಮಾಡು ಮದನಂಗೀಡು 

ಮಾಡುವುದೇನು ಚಿತಪೆಲೋ ಮಾಧವ ಕೃಪಾಕರನೆ, 

ಇದಾದ ವೇಲೆ ಮತ್ತೆ, ಶ್ಲೋಕ (ವೃತ್ತ) ತವನಂತರ "ಪಡ' ಹೀಗೆ 
ಗೋಕುಲದ 'ಗೋಪಿ'ಯರಿಗೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ನಡುವೆ ನಡೆಯಂವ ಸಂಭಾಷಣೆ. 
ವಜಿಗಂದೆಯರಾದ ಗೋಪಿಯರು ""ಮಾರನಯ್ಯನೆ ಕೇಳೊ ಆಲ್ಲಿರುತಿಷ ನಾರೇರಂ 

ಬಲು ನಿಪುಣರೊ'': (ಪಟ್ಟಣದ ಹಂಡುಗಿಯರು ಥಳುಕಿನಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೆಳೆದು ಬಿಡುವ 

ರೆಂಬ ಹೆದರಿಕೆ ನವ್ಮದಂ) ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮಾತು, '"ಪಳ್ಳಿಯಲಿಪ್ಪ ಗೋಪಿಯರ 

ವಿಚಾರಂಗಳ ಸ್ಮರಿಪೆಯಾ'' ಎಂಬಂವರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ದೈನ್ಯ, ಸರಳ ' ಮಾರ್ದವತೆಯಿಂದ 
ಓದಿಸಿಕೊಂಡಂ ಹೋಗುವ ರಚನೆ-ವೃತ್ತನಾವದ್ಧು. ವಾದಿರಾಜರ ,"......ರಕ್ಷಿಸೊ 
ಫೆಂಕಟಗಿರಿರುಜ ರವಿಶತ ತೇಜ ಆಶ್ರಿಕಕಲ್ಸಭೂಜ'' ಎಂಬ ವೃತ್ತನಾಮವೊ ಒಂದಂ 
ವಿಶಿಷ್ಟ ರೆಚನೆಯೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಂಡಂ ಬರುವ ಸಾವಕಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಿದಂ : ವೃತ್ತ 
ನಾವಂ ಸಂಸ್ಕೃತಯಂತ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದ, ಶ್ಲೋಕ ಅಕ್ಷರೆಗಣ. ವೃತ್ತವನ್ನೊ ಒಳ 
ಗೊಂಡಿರಂತ್ತದೆ. (ಆದರೆ ಶ್ಲೋಕ ಛಂದಸ್ಸಲ್ಲ,) ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತೆನಾವಂಗಳೂ ಇದೇ 

`ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರಬೇಕಂ ಎಂಬ ನಿಯತಿಯೋನಿಲ್ಲ. 
ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಂವ ವೃತ್ತನಾವಂಗಳಂ ಬೆರಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಂವಷ್ಟು 

ವಿರಳೆ. ಇದಕ್ಕೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಛಂದಸ್ಸಿನ ಮೇಲಣ ಪ್ರಭುತ್ವ ಆತ್ಮಗತ್ಯವೆನಿಸಂ 

ತ್ತದೆ, ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ದ್ವಾದಶಸ್ತೋತ್ಸದಲ್ಲಿಯೂ, ಜಯದೇವ ಕವಿಯೆ 
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ಗೀತಗೋವಿಂದದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತೆಂದಂ 
ಪ್ರಶೀತಿ'' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಡಾ|| ಕೆ. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣರಾಯಂರಂ, 

2. ದೆಂಡಕೆ ಛೆಂದಸ್ಸಿನ ವಿಶೇಷ ರಚನೆಯೇನಲ್ಲ, ಸರಳರಗಳಿ ರೀತಿ ವಂಂದಂ 

ವರಿಯಂವ ಪ್ರಕಾರ ಗದ್ಯ ಪದ್ಯದ ನಡುವಿನ ಶೈಲಿ, ` ಒಂದೇ ರೀತಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. “ಪದ 

ಗಳ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆಯೂ ಇಲ್ಲಿರದು. ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ಲಯಬದ್ಧ ಗದ್ಯವನ್ನ 
ಬಹಂದು. ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಚಲಿತವಿಲ್ಲ. 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ “'ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಪ್ರಾದಂರ್ಭಾವ ದಂಡಕ''ವೇ ಹರಿ 
ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೊದಲ ದಂಡಕ, ೫೪೬ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ, 

ಫಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ವು ನರಸಿಂಹಾವತಾರವೆನ್ನೆ ತ್ತಿ ದಾನವ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, 

ಭಕ್ತಪ್ರಹ್ಲಾದವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದುದೇ ದಂಡಕದ ವಸೂ, 
ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ೨೬ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನೂ ಮಾರಿ, ನಿಯಮಿತವಾದ ಗಣನಿಯಮಕ್ಕೆ 

ಒಳಪಟ್ಟು ರಚಿತವಾಗಿರಂವ ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ದಂಡಕಿವೆಂದಂ ಹೆಸರು, ಇವು ಹಲವು 

ರೀತಿಯಂಂಟಂ. ನಾಗವರ್ಮುನಂ ತನ್ನ *"ಛಂದೋಂಬುಧಿ''ಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ರೀತಿಯಂ 

ದಂಡಕಗಳಿವು : ಚಂಡವೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ, ಆರ್ಣಾ ಆರ್ಣವ, ವ್ಯಾಳ, ಜೀಮೂತಕ, 

ಲೀಲಾಕರ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತದ ನಿಯಮಕ್ಕನಂಸಾರ ಆಗಿ ರಚಿತ ಆಗಿರಂವುದೇ 

(ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ದ್ವಿತೀಯಾಕ್ಷರ ಪ್ರಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡ), ವಿಶಿಷ್ಟತೆ 
ಯಾಗಿಸಿದೆ.) ರ್ 

ಕನ್ನಡ ಕೈಪಿಡಿಕಾರರಂ, '"ನಿಯತವಾದ ಗಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಪಾದ ವಿಭಾಗವಿಲ್ಲದೆ 

ದಂಡಾಕಾರವಾಗಿರುವ ಶಬ್ದರಚನಾ ವಿಶೇಷವು ದಂಡಕವೆನಿಸೂ''ವುದೆಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಂಡಕ 

ವನ್ನು ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದವೆಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ""ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ' ಈ ಮೊದಲೆ 

ಪ್ರಚರಿತವಾಗಿದ್ದ ಲಲಿತ ರಗಳೆಯಲ್ಲಿರಂವ ಪ್ರಾಸ ನಿಯವಂವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಧುನಿಕ 

"ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳು ಬಳಸಿರಂವ ಸರಳ ರಗಳೆಯನ್ನೆ ದಂಡಕವೂ ಹೋಲುತ್ತದೆ”. 

ತ್ರಿಪದಿ 
“ತತ್ವೆಸಂವ್ಯಾಲಿ' ಎಂಬ ಕೃತಿ, 'ಜಗನ್ನಾಥದಾಸೇಂದ ರಚಿತವಾದ ತ್ರಿಪದಿಗಳ 

ಗುಚ್ಛ, ಅವರು : ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನಂಸರಿಸಿದ ಮಾಧ್ಯ “ನಿಷ್ಠೆ, ವಂಧ್ವಮತ ತತ್ತ, 

ಧವರ-ನೀತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ 'ತಿಳಿಸಂಪುದೇ ದಾಸರ ಧ್ಯೇಯ. ಸಂಸ್ಕೃತದ 

ವಿದ್ವಾಂಸರು "ಕನ್ನಡದ ಗಾಯತ್ರಿ” ತ್ರಿಪದಿ ರಚಿಸಿದ್ದು ಒಂದಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. 
ಸುವ್ವಿ, ಸುವ್ವಲೆ, ಸಂವ್ಯಾಲೆ” ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವೀಯಂವ ಪದಗಳೆ, 

ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ 'ಸಂವ್ವಿಷದಗಳುಂ' ಕನ್ನಡನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ 

ಹುಟ್ಟೂರಾದ ರಾಯಚೊರಂ ಬಳಿಯ ಮಾನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ""ಸುವ್ವಿಪದ"” 
ಎಂದೇ ಹೆಸರಿಸಿದೆ, "ಸುವ್ವಿ" ಎಂಬಂದಕ್ಕೆ 'ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಂ' ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪದ, 

ವಂಂಗಳ ಪದ, ಕುಟ್ಟುವಾಗ, ಬೀಸುವಾಗ ಹಾಡುವ ಹಾಡು ಎಂದೇ ಜಾನಪದ ಕೋಶ 
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ಅರ್ಥಯಿಸಂತ್ರದೆ, ದಾಸರು ವಂನೆ ಆಸರೆ ತಪ್ಪಿ ಬಂದ ಸೊಸೆಯ ವಂನಶ್ಕಾಂತಿಗಾಗಿ ಈ 

ಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆಂದಂ ಪ್ರತೀತಿ. *'ಅಲಿ'' ಎಂದರೆ, ಸಾಲಂ, ಪಂಕ್ತಿ ಎಂಬರ್ಥ 
ಇವೆ, ಅದರಿಂದ, ತತ್ವ ಸುಮಾ ಲಿ ಎಂದರೆ '"ತತ್ರ ಕದ ಮಂಗಳಹಾಡಿನ ಪಂಕ್ತಿ” ಅಥವಾ 

““ತತ್ವಸೂಕ್ತಿ''ಗಳೆಂದಂ ಕರೆಯಬಹಂದಾಗಿದೆ, 

ವಾಲಿ-ವಾಲಿ-ಓಲೆ-ಎಂದರೆ, ಕಿವಿಗೆ ಭೂಷಣವೆಂದೂ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ, ""ಶ್ರವಣ 

ವಂನಕಾನಂದವೀವುದಂ'' ಎಂಬ "ದಾಸರ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ''ದ ಪದ್ಯ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. 

“"ತತ್ವಸುವ್ಹಾಲಿ'' ಗಳು ಕರ್ಣಭೂಷಣಗಳಂ-(ವಿಶಾಲಕರ್ಣಕೆ ಭೂಷಣ ವಿಷ್ಣಾಕಥೆಯು 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಂ-"ಭೂಷಣಕೆ-ಭೂಷಣ' ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ) ಎಂದರೆ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿ 

ಕೊಂಡಂತೆಲ್ಲ ವಂನಸ್ಸನ್ನು ಹಿತವಾಗಿರಿಸಂವಂಥವು ಎಂದೂ ಅರ್ಥ, "ತತ್ತ ೈಸವ್ಕಾ ಲಿ? 

ಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಂ, 'ತತ್ವವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವಂತಿದೆ. 
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಮಧ್ವವಂತ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಶ್ರೆ ೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ 

ಕೊಡುವುದೆ ತತ್ವಸಂವ್ವಾಲಿಗಳ ಧ್ಯೇಯ. ""ನಿರೂಪಣೆ ವೆಂತ್ತು ಛಂದಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ 

ರಾಗದ ಸರಳತೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವುದು ಈ ಕೃತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ವಿಘ್ನನಿವಾರಕ 
ನಾದ ಗಣಪತಿ, ರಂದ್ರ, ತಂಳಸಿ (ವೃಂದಾವನ, ಶ್ರೀ, ಭೂ, ದಂರ್ಗಾ) ಬ್ರಹ್ಮ, 

ದಶಾವತಾರಗಳು, ನವಗ್ರಹಗಳಂ, ಅಗ್ನಿ-ಬೊದಲಾದ ದೇವತಗಳನ್ನು ಕಂರಿತಂ 

ಸ್ಪುತಿಸಿರಂವುದಲ್ಲದೆ, ಮಾಯಾವಾದ, ಖಂಡನೆ, .ಶ್ರೀರುಕ್ಕಿಣಿ-ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಶ್ರೀ 
ಕೃಷ್ಣಚರಿತ್ರೆ, ಇವು ತತ್ವ ' ಸುವ್ವಾಲಿಗಳ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ,” ಈಗ ದೊರೆತಿರಂವ ತತ್ವ 
ಸಂವ್ಣಾಲಿಗಳು ಸಂಮಾರು ನಾಲ್ಕು ನೂರು ಮಾತ್ರ. | 

"ಅಣೋರಣೀಯ ಮಹತೋಮಹೀಯಾನ್? ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯ! 
ಅಂಬಲಿಗಂಬ ತೆರನಾಗಿ ಘನಕೆ ಘನತರನಾಗಿ 

ಅಂಬಮಹತ್ತು ಗಳದೆಸೆಯಿಂದ 

ದೆಸೆಯಿಂದ ನೀ ವಿಲಕ್ಷಣ ನೆನಿಸಿಕೊಂಬೆ ಶ್ರಾತಿಯೊಳು. 

ಎಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, 

ಏನಬೇಡಲಿ ನಿನ್ನಧೀನ ವೀ ಜಗವು ಸ್ವಾ! 

ಧೀನ ವಸ್ತುಗಳ ನಾ ಕಾಣೆ | ನು ಕಾಣೆ ಭಕ್ತಿ ವಿ 

ಜಾನ ವೈರಾಗ್ಯವನೆ ಕರುಣೀಸೋ 11 

ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಸಂತರಾದ ಆಳ್ವಾರರಂ ಹಂಬಲದ ಪ್ಲಾ ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸರಳತೆಯೂ 

ಇದೆ, : ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಂವರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಶನವಂಬಂತೆ 
ಶಿಷ್ಟನಂದೆ `ನಿನೆನ್ನ ಭೃಷ್ಟನೆಂದೆನಿಸು ಸ 
ರ್ವೇಷ್ಟ ಮೂರುತಿಯೆ ಜನರಿಂವ 1 ಜನರಿಂದ ಮಡಿಸಿದ್ದು 

ಇಷ್ಟವೇ ಕಾಣೊ ನಿನಗಿನ್ನು ॥ 
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ಎಂಬ ನಂಡಿಯಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು, ಸೇವಿಸಬೇಕು. 

ಅದಿಲ್ಲದೆ ದೇಶ ದೇಶ ತಿರಂಗಿದರೇನಂ ಬಂತೆಂ ಫಲ? 

ಲೆಕ್ಕದಿಲ್ಲದೆ ದೇಶ ತಂಕ್ಕಿದರೆ ಫಲವೇನು 
ತ್ಯಕ್ತೆನಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಫಲವೇನು । ಫಲವೇನು ನಿನ್ನಸ 

ದ್ವಕ್ರರನು ಕೆಂಡು ನಮಿಸದೆ ॥ 

ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಂನ ಬಿನ್ನಹವೊ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ವಾವಿಂಭೃತ್ಯ ಭಾವವೊ : 

ಎನ್ನ ಪೋಲುವ ಭಕ್ತರನ್ನಂತ ನಿನೆಗಿಸರು 

ನಿನ್ನಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ಎನೆಗಿಲ್ಲ 1 ಎನಗಿಲ್ಲದವರಿಂದ 

ಬಿನ್ನೈಫೆ ನಿನ್ನ ಸಲಹೆಂದು ॥ 

ಎನಗೆ ದಾತನು ನೀನು ನಿನಗೆ ದೂತನು ನಂಸಂ 

ಇನಿತಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಅಧಮರ | ಅಧಮ ವಾಾನವರನ್ನೂ 

ಅನುಸರಿಸಲ್ಕಾಕೋ ನಾನಿನ್ನು ॥ 

ಇದಲ್ಲದೆ ಉನ್ನತ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಭಕ್ತರಾದ ಫ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಯಂ 
ರಂಥವರು ಗೈಯಣತ್ತಿದ್ದ ಮಾನಸಪೂಜೆಯಂ ವ್ಯಾಪ್ತೋಪಾಸನೆಯ ಪೂಜಾ ಕ್ರಕವಂಕ್ಕನಂ 

ಗುಣವಾಗಿ ಎಂಬಂತೆ : 

ಭೂಮಂಡಲವೆ ಹೀಠವ್ಕೋಮ ಮಂಡಲಛತ್ರ 

ಸೋಮ ಸೂರ್ಯರುಗಳೆ ಮಹದೀಪ : ಮಹದೀಪ ತ್ರ, 

ಸ್ತೋಮವೇ ನಿನೆಗೆ ಉಪದೀಪ ॥ 386 

ಎಂಬ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಕಲ್ಪನ ಸಾವಂರ್ಥವೂ ನವಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತದೆ. 
` ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ತತ್ವ ಸುವ್ಸಾಲಿಯ ತ್ರಿಪದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಗಣವಿನ್ಯಾಸ ಕೂಡ ವೈವಿಧ್ಯದಿಂದ 

ಕೂಡಿ, ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಆಕರವಾಗಂವುದೆಂದಂ ತಿಳಿಸಬಹಂದಂ. 

3. ಷಟ್ಟದಿ 

ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳಾದ ಕನಕದಾಸರ ನಳಚರಿತ್ರೆ ಭವಿನೀಷಟ್ಟ ದಿಯ ಕಾವ್ಯ. 

ಹಾಗೆಯೆ ಅವರ "ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ, ರಾವಂಧಾನ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯೂ ಷಟ್ಟದಿಯ ಕೃ. ತಿಗಳೆ 

ಆಗಿವೆ. ಸೋದೆಯ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರೂ ಕೆಲವು ಸಟ್ಟದಿಗಳೆನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರಂವುದು 

ಗಮನಾರ್ಹ,381 
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ಕನಕದಾಸ, ವಾದಿರಾಜರಂತೆಯೆ ಪ್ರರಂದರದಾಸರಲ್ಲಿಯೂ ಷಟ್ಟದಿ ರಚನೆ ಕಾಣ 
ಬರುತ್ತದೆ ಷಟ್ಟದಿಯನ್ನೆ ಬಳಸಿ ಕಾವ್ಯ ರಚಿಸಿ, ಕಾವ್ಯದೊಂದಿಗೆ : ಹರಿದಾಸ 

ಆಂದೋಲನದ ಪ್ರಧಾನಧ್ಯೇಯ ಆದ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪಾರಮ್ಮ, ಮಧ್ವಮತ ಪ್ರಸಾರ, ಹರಿ 

ಸರ್ವೋಶ್ರವಂತೆಯನ್ನೂ ಸವಂರ್ಥಿಸಿದ ಉದ್ಭಕ್ಕೃತಿ-ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ “ಶ್ರೀಮದ್ಭರಿ 

ಕಥಾಮೃತಸಾರ”', ಇದು ೧೯ನೇ ಶತಕದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಯಂಗ ಕಾವ್ಯವೆಂದೂ ತಿಳಿಸ 

ಬಹಂದು.  ಕನಕದಾಸರದ್ದೊ ಅಥವಾ ಮುಪ್ಪಿನ ಷಡಕ್ಷರಿಯರದ್ದೊ ಸಂದಿಗ್ಧ ಬೆನ್ನ 

ಲಾಗುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ "“ತಿರಂಕನಕನಸಂ”, ಭೋಗಪಟ್ಟದಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ : 

ಧರೆಯ ಭೋಗವನ್ನು ನಂಬಿ 

ಹರಿಯ ಮರೆದು ಕೆಡಲಿಬೇಡ 

ಧರೆಯೇಭೋಗ ಕನಸಿನಂತೆ ಕೇಳು ಮಾನವ ॥ 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕೊಡುಗೆ ಇದು ಹಾಗೂ ವಂಧ್ಲಮತ ಪ್ರಸಾರ, ಮಧ್ಯ 

ಮತದ ತಿರಂಳನ್ನ್ನ ಷಟ್ಟದಿಯೆ ಷಟ್ಟದದಂತೆ ರೆಛೀಂಕರಿಸಂವ ಯಶಸ್ಸು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರೆ 

ದ್ಹಾಗಿದೆ.. "ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಸರಳ ಕನ್ನಡ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆದರೂ, ಅವರ 
ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ, ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭೂಯಿಂಷ್ಯೆ 

ವಾದ ಶೈಲಿಯನ್ನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಂಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರಂ ಬೆಳೆದ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಸಿದ 
ವಾತಾವರಣವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ಷಟ್ಟದಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 

ಹರಿಕಥಾವ್ಯೂತಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೊನಲಾಗಿ ಹರಿದಿರುವ ಕನ್ನಡ ಸಂಡಿಯಂ ಸೊಬಗನ್ನು ಸದಿದಂ 
ಮನಮೆಚ್ಚಿ ಅವರಿಗೆ ಮಣಿಯಂೇಕಾಗುತ್ತದೆ.'' ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಒಂದಂ ಪದ್ಯವನ್ನು 
ಉದಾಹರಿಸಿ, ನಾವು, ಹರಿದಾಸರು ರಚಿಸಿರಂವ ಇನ್ನಿತರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಪ್ರಕಾರ 

ಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬಹುದರ : 

ಮಲಗಿ ಪರಮಾದರದಿ ಸಾಡಲು 

ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ ಕುಳಿತು ಪಾಡಲು 

ನಿಲುವ ನಿಂತರೆ: ನಲಿವ ನಲಿದರೆ ಒಲಿವೆ ನಿಮಗೆಂಬ | 

ಸುಲಭನೋ ಹರಿ ತನ್ನವರನರ 

ಗಳಿಗೆ, ಬಿಟ್ಟಗಲನೊ ರ ಮಾಧವ 

ನೊಲಿಸಲರಿಯದೆ ಪಾಮರರು ಬಳಲುವರು ಭವದೊಳಗೆ ॥ 

ಸಾಂಗತ್ಯ : ಮೃದಂ .ಪದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಂರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಂವ ಭೆಂದೋರೂಪ, 

ಹಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂಥ ಹಾಡುಗಬ್ಬ, ಹರಿದಾಸರು ಇದರ ಬಳಕೆಗೆ ಹೊರತಲ್ಲ, 
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ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಂಖರಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂಥವರು ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರಂ (೧೪೮೦-೧೬೦೦ 

ಹಾಗೂ ಕನಕದಾಸರು, ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು: ಮಠಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದರು ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಕ್ಕೆ 

ಅಭಿಮಾನವಿದ್ದೇತೆಯೆಂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಅಭಿವಣನವಿರಿಸಿ ರಚಿಸಿದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ "ಲಕ್ಷ್ಮಿ 

ಶೋಭಾನೆ' ಹಾಡಂ ಪೃಸಿದ್ಧ ಆದದ್ದು. ವಾದಿರಾಜಸ್ವಾವಿಂಗಳು ತದ್ಮು ಭಕ್ತನಾದ 
ಸೋದೆಯಂ ಅರಸಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಮಗಳಿಗೆ ಅಕಾಲ ವೈಧವ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲು, ಅದನ್ನು 

ನಿವಾರಿಸಿ, ವಂರಳಿ ರಾಜಕಂವರಾರಿಗೆ ವಕಾಂಗಲ್ಯಭಾಗ್ಯ ನೀಡಲೆಂದಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನೂ 

ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ರಚಿಸಿದ ನೂರೆಂಟಂ ನುಡಿಯ ಪದವಿದಂ. . (ಫಲಶ್ರೂತಿಯ ಸ್ಪುಶಿಯೂ 

ಸೇರಿ ೧೧೨ ನುಡಿಗಳಿವೆ.) ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದಂ ಉದಾಹರಣೆ, ವಾದಿರಾಜರ ಭಾಷಾ 
ಪ್ರಭುತ್ಥ, ಬೆಳಸಿರಂವ ದೇಸಿಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಂತ್ತದೆ. 

ಶೋಭನವೆನ್ನೆಲೆ ಸುರರೊಳು. ಸುಭಗನಿಗೆ 1 

ಶೋಭನವೆನ್ನಿ ಸುರಪ್ಪಿಯಗೆ ॥ 

ಶೋಭನವೆನ್ನಿ ಶ್ರಿವಿಶ್ರಮರಾಯಿರಿಗೆ 1 

ಶೋಭನವೆನ್ನಿ ಸುಗುಣನಿಗೆ ॥ ಶೋಭಾನೆ ॥ 8೧೫ 

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣೆಂಬೆ | 

ಪಕ್ಷಿವಾಹನ್ನೆಗೆರಗುವೆ | 
ಪಕ್ಷಿವಾಹನ್ನಗೆರುಗುವೆನನುದಿನ | 
ರಕ್ಷಿಸಲಿ ನಮ್ಮ ವಧೂವರರ ॥೨॥ 

ಈ ರೀತಿ “ರಕ್ಷಿಸಲಿ ನಮ್ಮ ವಧೂವರರ", “ಪಾಲಿಸಲಿ ನಮ್ಮ ವಧೂವರರ'' ಎಂಬ 

ನಂಡಿಗಳಂ, ಇದನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ವಿವಾಹ ಮಂಂಗೆಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವುದರಿಂದ, ವಂಂದೆ 
ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವುದೆಂಬ ಹಾರಯಿಕೆಯೊಡಗೂಡಿದೆ, ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರಂ ಹಯಗ್ರೀವ 
ದೇವರ ಉಪಾಸಕರು, 

ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲೆ ಕಬ್ಬ ರಚಿಸಿದವರಂ ಕೆನಕದಾಸರು, ಅವರ , “ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ'' 

ವಿಜಯನಗರದ ಸಮಕಾಲೀನ ಜನತೆಯ ಜೀವನ ಚಿತ್ರಣ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಹಾಡು 

ಗಬ್ಬದ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ, ಇದಲ್ಲದೆ ವಿವಿಧ ಅಲಂಕಾರ ಛಂದೊಪ್ಪಕಾರಗಳನ್ನೂ ಬಳಸಿರು 

ವ್ರುದಂ ಅವರವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ. ಅಧ್ಯಯನದ ಅಳವಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಕನಿಯ ಬಂದ್ಧಿ 

ಸಾವಂಥಣ್ಯದೆ ಆಧಾರದ ವೇಲೆ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಅಕ್ಷರ-ಪದಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ 

ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಆದರಿಂದುಂಟಂ ಮಾಡಂವ ಶಬ್ಧ ವೈಚಿತ್ರ ಕನೈವಿಧ್ಯದ 

ಚಿತ್ರಕವಿತೆ ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿದೆ. ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಒಂದಂ ಸಾಲು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ; 
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ಐದುಮಂದಿ ಭಾವನವರು ಐದುಮೈದುನರು ಕೂಡಿ 

ಐದು ಪರಿ ತಾನಾಗಿ ಮೂವಕೈದು ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆ 

ಗೈದುವಂತೆ ಮಾಡುವರು ಐದು ತಂದು ಬಿಚ್ಚಿ; ಸುವರು 

ಐದನೆ ಬೊಕ್ಕಸದ ಮನಯಲ್ಲಿದೆಯೊ ನಾಕಾಣೆ ॥ 

ಹರಿದಾಸರಂ ರಚಿಸಿರಂವ ನಿಂದಾಸ್ತುತಿ “ವ್ಯಾಜಸ್ತೂತಿ''ಯಂ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದ, ನುಂತಿಸೆಂ 
ಪಂತೆಯೆ ನಿಂದಿಸಂವ ಪರಿ, ಕನಕದಾಸರ, “"ಆರು ಬದಂಕಿದರಯ್ಯ ಹರಿ ನಿನ್ನನಂಬಿ'' 
ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ, ವಿಜಯದಾಸರ""ತೊಳಸದಕ್ಕಿಯಂ ಶಿಂಬ,ಕಿಲುಬಂದಳಿಗೆಯೊಳಂಂಬ 

ಕೊಳಗದಲಿ ಹಣಗಳನಂ ಅಳಿಸಿಕೊಂಬ'' ಎಂಬಂದೂ ಒಂದಂ ನಿದರ್ಶನ. ಹೀಗೆ ಹರಿ 
ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಂ ಬಾಳಿ ಬೆಳಗಿದ ಆನೇಕ ಹರಿದಾಸರ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಚನೆ ಕೊಡುಗೆ 

ಗಳಿಂದ ತನ್ನದೆ ಆದ ಪ್ರಾವಂಖ್ಯತೆ ಪಡೆಯಂತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನರಾಗಿ ಕೀರ್ತನಕಾರರಾದ 

ಹರಿದಾಸರಂ, ತಮ್ಮಾ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇತರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೂ ಕೈಹಾಕಿ 

ದರಂ. ಕೀರ್ತನೆಗಳ ರಚನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಧ್ಯೇಯ, ಆಶಯಂಗಳೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ 
ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಂಬಿತಗೊಂಡಿತಂ, ಜೀವಂತಿಕೆಯಿಂದೊಡಗೂಡಿದೆ ಎಂದಂ ಹೇಳಿ ಈ 
ಸವಿಣಕ್ಷೆಯೆಂನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಂಗಿಸಬಹಂದಂ. 
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ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು 

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವಕೋಶ, ಸಂ.8, ಪುಟ-21, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, 1910 
ಅಲ್ಫೆರೂನಿ, 10ನೇ ತ.ದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅರಬ್ ವಿದೇಶೀ ಪ್ರಮಸಿಗ. 

ಕರ್ನಾಟಿಕ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ'ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಪೋದ್ಭಾತ, ಪುಟ 2011 1953, 

ವಿವರಗಳಿಗೆ ವಚನ ಚಳುವಳಿ, ಪಿ. ವಿ. ನಾರಾಯಣ, ಶ್ಲೀ ಸರ್ವಭೂಷಣ ಯೋಗಿ 

ಶ್ವರ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, 1981, ಪುಟ 1. 

ಮೊದಲ ಅಧಿಕಕಣ ನೋಡಿ, 

ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಅನ್ನುವ ಬಳಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಕೃತಿಗಳಿಂದಲೆ ವಿದಿತ 

ಆದೀತು, 

ಭೀಮಾಚಾರ್ಯ ವಡವಿ-ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಕಥಾಮೃತ (ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಗುರುಮಠ 

ಕಲ್ಪತರು ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿರುವುದು) ಕ.ಸಾ.ಪ.ದ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ 

20 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೃತಿ ಎಂದು ಡಾ.ಕೆ, ಎಂ. ಕೃಷ್ಣರಾಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ-ಕನ್ನಡ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿ. ವಿ. ನಿಲಯ, 1918, ಪುಟ ಶಿ18, ಸಂ-4, 

ಭಾಗ-2, 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೃತಿಗಳು, ಪಂಡಿತ ಆವೃಶ್ತಿ ಪೀಠಿಕೆ, ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ 

ಮುಳುಬಾಗಿಲೇ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಸ್ಥಳವಂಂದಿದೆ, Mystic Teachings of 

Haridasa of Karnatak, p. 30 (1939) (Apakarmarkar) 

ಸಹ ಗಮನೀಯ, 

ಸ್ವರ್ಣತೀರ್ಥರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಶ್ರೀರಂಗದ ಬಳಿಯೊ, 

ಅಟ್ಟೂರಿನ ಬಳಿಯೊ ಎಂದು ಡಾ. ಕೆ. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣರಾಯರ ಅಭಿಮತ ಸಂದೇಹ 

ವೆಶ್ರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥರು ಇದ್ದುದೆ ಅಬ್ಬೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬುದರಿ 

ನಿರ್ವಿವಾದ. ಅಂತೆಯೇ ಈ ಸಂದೇಹ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಶ್ರೀವರದರಾಜರಾಯರ. ಪೀಠಿಕೆ 

ಸಮಂಜಸವೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ.. ವಿವರಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೃತಿಗಳು, ಪೀಠಿಕೆ, 

(1973) ಡಾ. ಜಿ. ವರದರಾಜರಾವ್, 

ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠ, “ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಗುರುವಂಶ ಕಲ್ಪತರು." 

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಶಾಸನಪಾಠ ನಾಶವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳು 

ತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೊ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ವ ಮುನಿಗಳೂ ಇದನ್ನೊಖ್ಬ ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರೆಂಬ ಮಶಾರಣ್ಯವನ್ನು ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥರು. "ತತ್ವಮಸಿ" ಎಂಬ 
. ಖಡ್ಗೆದಿಂದ ಶತ್ತರಿಸಿದರೆಂದೂ ಶಾಸನ ಪಾಠವಿದ್ದು ಈ ವಾದಕ್ಕೆ ಉಭಯಶ್ರಯರಿಗೂ 

ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾನ ಶ್ರೀ ವೇದಾಂತೆ ದೇಶಿಕರು ತೀರ್ಪುಗಾರರು. 

ಶ್ರೀಪುದರಾಜರ ಕೃತಿಗಳು, ಪಂಡಿತ ಆವೃತ್ತಿ, 1973, ಪಟ 228, 
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ಈ ರೀತಿಯ ಪವಾಡ ಪುರಂದರದಾಸರಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ, 

ವಿವರಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಯರ ಹಾಡುಗಳು, ಪುಟ 4, 1011, ಸೆಂ, ಕಾವ್ಶಪ್ರೇಮಿ, 

ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ, ಧಾರಾವಾಡ. 

ಡಾ. ಕೆ, ಎಂ. ಕೃ. ಶ್ರೀಪಾದರಾಯ, ಕನ್ನೆಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ 

ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, 

ಈಗಲೂ ಅದರ ಒಂದು ಕೃತಿ ಮುಳುಬಾಗಿಲು ಮಠದಲ್ಲಿದೆ. 

ಕೃತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 15 ; ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೃತಿಗಳು. 

ಇದಕ್ಕೆ ಅನಂತರ ಬಂದ ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು "'ಫಲಶ್ರುತಿ'' ರಚಿಸಿರುವುದು 

ಮನನೀಯ, 

ಧ್ಯಾಯನ್ ಕೃತೇಯಜನ್ ಯೆಟ್ಲೈ: ತ್ರೇತಾಯಾಂ ದ್ವಾಪರೋರ್ಚೆಯನ್ ॥ 

ಯದಾಪ್ನೋತಿ ತದಾಪ್ನೋಶಿ : ಕಲೌ ಸಂಕೀರ್ತ ಕೇಶವಂ (ಎ. ಪ್ರೈ) ಅಧ್ಯಾಯ ಔ 

ಶ್ಲೋಕ : 17 ; ಆಂಗ : 4). 

ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಡಾ|| ಪಿ. ವಿ. ನಾರಾಯಣರವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 

ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. 

ಅದೇ, 12 

ಆದೇ, 21 

ಅದೇ, ಪುಟ 210-211 

ಆದೇ, ವೃತ್ತನಾಮ, ಪುಟ 113-125 

ಆದೇ, ಪೀಠಿಕೆ-1 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೃತಿಗಳೂ, ಕೀರ್ತನೆ 81 

ಕಂಗಳಿದ್ಯಾತಕೊ ಕಾವೇರಿ ರಂಗನೆ ನೋಡದ (ಉದಾ) ಹಾಗೂ ಉಗಾಭೋಗಗೆಳು, 

ಎಕ್ಕೊ ನೋಡೆರಂಗನಾಥನ ಚಿಕ್ಕಷಾದವ (,,) 

ವಿವರಗಳಿಗೆ, ಡ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಇತಿಹಾಸ, ಡಾ|| ಬಿ. ಎನ, ಕೆ, ಶರ್ಮ, ವ್ಯಾಸ 

ರಾಯರ ಬಗ್ಗೆ (ಮೋತಿಲಾಲ್ ಬನಾರ್ಸಿದಾಸ್, ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ) (ದ್ವಿತೀಯ 

ಮುದ್ರಣ) 1081, 

ಶ್ರೀಪ್ರರಂದರದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ, ಪೊಜಾತತ್ವ, ಮಿಂಚಿನಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ, ಧಾರವಾಡ, 

1904, ಸೆಂ : ಬೆಟಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣಶರ್ಮ, ಪುಟ 80-88 

ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು, ಸುಬೋಧ, ಪುಟ 274-100೦. 
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ಶರ್ಮರವಮು ತವ History of the. Dvitha School of Vedanta 

and 118 Literature ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕ್ರಿ. ಶ. 1400ರಲ್ಲಿ 

ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರಿ ಅಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳೆದು ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ 

ಬೇಲೂರು ಕೇಶವದಾಸರು, ತಮ್ಮ "ಕರ್ಣಾಟಕ ಭಕ್ತವಿಜಯ' ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ 

ಕಣ್ಣುಹಿಳ್ಳೆಯವರ ಪಂಜಾಗವನ್ನುದ್ದರಿಸಿ, 22-4-1447, ವ್ಯಾಸರಾಯರ 

ಜನ್ಮದಿನೆವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು. ಶಾ, ಶ. 1868 ಪ್ರಭವ ಸಂವತ್ಸರ 

ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ಸಪ್ತಮಿ ಭಾನುವಾರ ಆಗುತ್ತದೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಕ್ರಿ.ಶ. 1441 

ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿದಾರೆ, ಸೋಮನಾಥಕವಿ ವ್ಯಾಸ 

ಯೋಗಿಗಳೆ ಶಿಷ್ಠ ಸಮಕಾಲೀನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಾಧುವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ, 

ವಿವರಗಳಿಗೆ, ಹಾಗೂ ಡಾ॥ ಬಿ. ಎನ್. ಕೆ, ಶರ್ಮ, ಬಲ್ಲಣ ಎಂಬುದು ಬಲ 

ರಾಮನಿಗೆ ಜನಪದ ರೂಢಿ ಪದವೆಂದು ಸುಮಶಿ ವಂಶದವರು, ಆದರೆ ಶ್ರೀ 

ವ್ಯಾಸರಾಜ ಮಠದ ಪ್ರಕಾರ, ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಬಲ್ಲಣನೆಂದೇ ಒಪ್ಬಿತವಾಗಿದೆ. 

ಅದೇ, 

ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡಶಿಯರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾರ್ಕಾರು: ಜನಿಸಿದರೂ ಎಂದು ವಿವರ 

ತಿಳಿದಬಂದಿಲ್ಲ. 

ವ್ಯೂಸಯೋಗಿ ಚರಿತದೆಲ್ಲಿ "ಶೈಶವ ಚಪಲೇನ' 'ಎಂದು ಉಕ್ತ ಆಗಿದೆ, ವ್ಯಾಸ 

ಯೋಗಿ ಚರಿತಮ್, ಸೋಮನಾಥ ಕವಿ (ಕ್ರಿ. ಶ 1480-1540) ಬೆಂಗಳೂರು 

ಪ್ರೆಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು, 1990, 

ಪುರಂದರದಾಸರ ಸುಳಾದಿ, ಪೂಜಾಶಶ್ಚ, ಸಿರಿನಾರಾಯಣ ಯೋತ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯ 

ರಲ್ಲಿ ಪದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮಾಡಿದೆ ನೀನಾ, 

PAES : Raja being washed by a Brahmin whom he 

who has never touched wine nor women and recover 

hls blessings. 

ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಜನ್ಮನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ, ಕ್ಕದಿ, . ಅಂಗಾರಕ, ಗುರುಗ್ರ್ರಹಗಳಂ 

ಲಗ್ನದಿಂದ 12ನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುವ ಕೆಟ್ಟ ಘಳಿಗೆ. 

ಇದು 8-8-1689ರೆ ಶನಿವಾರವಾಗುತ್ತದೆಂಡು ಡಾ॥ ಬಿ. ಎನ್, ಕೆ, ಶರ್ಮ 

ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, : ಕರ್ಣಾಟಕ ಭಕ್ತವಿಜಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಇದೆ, 

ದಾಸಗುಪ್ಪರ ಬಂದು ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಾರ್ಹ, The logical skill and 

depth of acute dialectical this King shower by Vyasa 
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ಇ 

thirtha, stands almost unrivalled in the whole of 

Indian thought” (History of Indian Philosophy- 

Volume IV ಮುನ್ನುಡಿ) 

ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಂಯರ ಹಾಡುಗಳು, ಸಂ: ಕುವ್ಕಪ್ಪೇಮಿ, 1977 ಪುಟ-89 

ಅದೇ, ಪುಟ-29 

ಅದೇ, ಪುಟ-47 

ಅದೇ, ' ಪುಟ-61 

ಅದೇ, ಉಗಾಭೋಗ, ಪುಟ-127. 

ವ್ಯಾಸರಾಯ, ಸಮಗ್ಛೃ ' ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ, ಸಂಪುಟ, 4 ಭಾಗ-2, ಡಾ| 

ವಿ. ಎ. ದಿವಾಣಜಿ, 1918 ಬೆಂಗಳೂರು ವಿ. ವಿ, ನಿಲಯ, ಪುಟ-470, 

ಅದೇ 

ಗುಂಡ್ಮಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಐತಾಳ, ““ದಾಸಕೊಟ ಎಂಬ ಮಾತು. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಚಿನ" 

ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕರ್ಣಾಟಕೆ, ಸಂಪುಟ 51 ಸಂಚಿಕೆ 3. 

ವಾದಿರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ತಿಳಿಯಲು ನೆರವಾಗುವ ಗ್ರಂಥಗಳು,” “ಪ್ರೀವಾದಿರಾಜ 

ಗುರುವರ ಚರಿತಮ್'' ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯ (ರಾಮಚಂದ್ರ ವಿರಚಿಕ ಪ್ರಕಾಶಿತ 

ಉಡುಪಿ ಮರಠದಿಂದ-1954) '"ವಾದಿರಂಜ'' ಕೀರ್ತನೆ, ಇನ್ನಿತರೆ ರಚನೆಗಳು 

ಹಾಗೂ ಮದಿರಾಜರೆ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬರೆಸಿದರೆನ್ನೆಲಾದ *"ಸ್ವಪ್ನ 

ವೃಂದಾವನಾಖ್ಯಾನಂ'' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥ, ಸೋದೆ ಮಠದ ಶಾಸನ, ಉಡುಪಿಯ 

ಮಧ್ವ ಸರೋವರ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಕುರುಹುಗಳು ಕೂಡ ವಾದಿರಾಜರು ಆಂದು 

ಇದ್ದ ಬಗೆಗೆ ಕೆಲವು ವಿವರ ನೀಡುತ್ತವೆ, 

ಎಪಿಗ್ರಾಫಿಯ ಕರ್ಣಾಟಕ, 1571, 1883, 1880-ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ. 

ಡಾ|| ಬಿಎನ್.ಕೆಶರ್ಮಾ, 

ಅದೇ. 

ಅದನ್ನು ತಾಯಿಗೌರಮ್ಮ ಮಗ ಹುಟ್ಟುವ ಮುನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹರಕೆ 

ಯೆನ್ನಲಾಗಿದೆ, ವಾದಿರಾಜರು ತಾಯಿಯ ಆಸೆ, ಹರಕೆ, ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದು ಮಹಾ 

ಭಾರತದ ಲಕ್ಷ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥ ಬರೆದು, 'ಲಕ್ಷಾಭರಣ ಟೀಕೆ' 

ಯೆಂದು ದೇವರಿಗರ್ಪಿಸಿ, 

ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೃತಿಗಳು (ಪಂಡಿತ ಆವೃತ್ತಿ), 1080, ಮೈಸೂರು ವಿ, ನಿ 

ನಿಲಯ, ಸಂ: ಡಾ॥, ಟೆ. ಎನ್, ನಾಗರತ್ನ 
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ಅದೇ, | 

ಅದೇ, ಪುಟ 51, ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯದ್ರಥನ ವಧೆಯನ್ನು ಒಂದೇ 

ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕವಿತಾ ಕೌಶಲ, 

ಹೋಳಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕುರಿತ ಜನಪದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, 

ಅದೇ. 

“ವಾದಿರಾಜರ ವಾಗ್ವಿಲಾಸ'' “ಹರಿದಾಸ ಹೃದಯ'' 1967, ಡಾ| ಜ್ಯ ವರದ 

ರಾಜರಾವ್. 

ತಿರುಪತಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ, 

ಈ. ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕತೆಯೂ ಪ್ರಚಲಿತವಿದೆ, ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನೊಬ್ಬ ಗಣಪತಿಯ 

ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಎರಕ ಹೊಯ್ದರೂ `ಅದು ಅಚ್ಚಿನಿಂದ 

ತೆಗೆದು ನೋಡಲು ಹಯಗ್ರೀವ ಮೂರ್ತಿಯದಾಗಿತ್ತೆಂದೂ ಅದನ್ನು ಆತ ಶ್ರೀ 

ವಾದಿರಾಜರಿಗೊಪ್ಪಿಸಿದನಂತೆ, ಅದೇ ವಿಗ್ರಹ ಅವರಿಗೆ ಉಪಾಸ್ಯದೈವ ಆದದ್ದೂ. 

ಇಂಥ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಏದನೆಯ ಬಾರಿ 

ತಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀವೇದವೇದ್ಮರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. 

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾದಿರಾಜರಿಗೆ ಇದ್ದ ತಪಿಸ್ಸಿದ್ದಿ, ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪವಾಡಗಳಲ್ಲಿ 

ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು, ಅವರು “ನಾರಾಯಣಭೂತಿ'' 

ನೆಂಬ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ ಭೂತವನ್ನು (ಭೂತರಾಜರೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ) ವಶಪಡಿಸಿ 

ಕೊಂಡು ಅವನಿಂದ ಅನೇಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದರು. 

ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆ : ವಾದಿರಾಜರು ಧ್ಯಾನಸ್ಕರಾಗಿದ್ದಾಗೆ, ಅವರೆ 

ಪಾದಹೀಠ ಕಾಲುವಂಣೆಯ ಕೆಳಗೆ ಹಾವಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳ ವುದು ಇಲಿಯೊಂದ8ಿ 

ಬಂದು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದ ಸಣ್ಣ ಸಂದರ್ಭದ ಕೀರ್ತನೆ ಇದೆ. 

ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ 

ಪುಟ-41, ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರ ಕೃತಿಗಳು, 

ಚಟ-117 

ಅವರು. ಒಮ್ಮೆ: ಬರೆದುದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ. ಆಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. "ಉಕ್ತಂ ನೋ 

ವಕ್ತಿ ಭೂಯಃ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಲಿಖಿತಂ “'(ವಾದೀಂದ್ರತೀರ್ಥರ ಗುರುಗುಣಸ್ತವನಣಿ 

ಒಂದು ಸಾಲು) ಇನ್ನೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ: "ಮಾಧ್ಯ ಮಜ್ಮಯ ತಪಸ್ವಿ 

ಗಳಂ', ಪಂಢರಿನಾಥ ಆಚಾರ್ಯಗಲಗಲಿ 

ವಿನರಗಳಿಗೆ, ಕರ್ಣಾಟಕ ' ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ,' ಪೀಠಿಕೆ, (ಇಂಗ್ಲಿಷ), 
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ವಿವರಗಳಿಗೆ, ' ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರು, ಮಿಂಚಿನಹಳ್ಳಿ, 19೧7 ಪುಟ-61, ಹಾಗೂ 

ಡಾ| ಪಾಂಡುರಂಗದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಲೇಖನ, 

ಸುಬೋಧ ರಾಮರಾಯರು, ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರು, ಪುಟ-19, 

ವಿಜಯದಾಸರು, "ಪುರಂದರಾಲಯ ಫಟ್ಟಿ'ವಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಶೋಧನೆ, ಉಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ, ಮೈಸೂರು. 

ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರು. ಪುಟ-42, 1964, ಡಾ|| ಪಿ. ಬಿ. ದೇಸಾಯಿ, 

ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶೋಧನೆ, ಪೂರ್ಮೋಕ್ತ, ಈ ಅಭಿಮತನನ್ನೇ ಡಾದಿವಾಣಜಿ 

ಅವರು ಅನುಮೋದಿಸಿದಾರೆ, ನೋಡಿ “ಪ್ರಸಾದಯೋಗ", 

ಸಾಗರ, 5ರ, ಎಂ. ಕರ್ಣಾಟಕ ' ಪ-271, 

ವಿವರಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ, ಪುರಂದರದಾಸರು-ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು, ಕ.ಸಾ.ಪ, ಪತ್ತಿಕೆ 

ಸಂ, 09, ಸಂಚಿಕೆ 1 ಜೂನ್ 84.. 

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರು ಪುರಂದರಗಡದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಿಸಿದರೆಂಬ ಭಾವನೆ 

ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಂತಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಪುರಂದರಘಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ 

ಪುರಂದರದಾಸರ ಸ್ಮಾರಕವೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಸ್ಮರಣಿಯ ಮಾತುಗಳೂ ಇಲ್ಲ, 

- (ಶ್ರೀಪುರಂದರ ಸಾಹಿತ್ಯ-ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಗ್ರಹ 100ರ, ಮಿಂಚಿನಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, 

ಪುಟ-62 

ಹೆಸರಲ್ಲಿಯೂ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇವೆ, ಕೆಲವರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಸನಾಯಕ, ಕೆಲವರು- 

ಶೀನಪ್ಪನಾಯಕನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ, 

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡಾ| ಜಿ, ವರದರಾಜರಾಯರೂ ಅವರ "ಪುರಂದರದಾಸರು" ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 

ತಿಳಿಸಿದಾರೆ. “ಪೃಕೃತದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 
ಪುರಂದರದಾಸರ ಹಿರಿಯರಿದ್ದೆರೆ ಎಂಬುದು ಪ್ಪಶ್ನೆ,'' 

ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಪಾಠಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶವೇ ಹೆಚ್ಚು, 

ಪುರಂದರದಾಸರು, ಡಾ| ಜಿ, ವಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಕಾಡೆವಿ, 

ವಿಜಯದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು 

ಅಭಿನವ ಜನಾರ್ದನ ವಿಠಲರು 
ಡಾ ಜಿ, ವರದರಾಜಾರಾಷ್, ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರ್ಯು 

'ಕತಬಿ', ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಬರೆದು ಕೊಡುವ ಪತ್ರ, ಕರಾರು ಪತ್ರ 

ವಧ, ಹೊಜೆವೆ ಉತ್ತರೀಯ 
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ಪುರಂದರದಾಸರು, ಡಾ॥ ವ. ಅ. ದಿವಾಣಜಿ, ಪ್ರಸಾರಯೋಗ, ಸಮಗ್ಛೆ ಕನ್ನಡ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ, ಪುಟ 571. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿ ವಿ ನಿಲಯ 1978, 

ಮುಕುತಿ ಮೂಗುತಿ, ಪರ್ವಶವಾಣಿಯವರ ನಾಟಕ್ಕ 

ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರು, ಡಾ॥ ಪಾಂಡುರಂಗ ದೇಸಾಯಿ, ಪಟ-43. ಶ್ರೀಪುರಂದರ 

ದಾಸರು, ಮಿಂಚಿನಬಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಟಣೆ, 

ಅದೇ, ಪುಟ-44. 

ಶ್ರೀಪ್ರರಂದರದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು, ಭಾಗ 1-2, ಸುಬೋಧ 1904 ಪುಟ 101 

(ಕೇರ್ತನೆ) 

ಅದೇ, ಪುಟ 180 (ಉಗಾಭೋಗ) 

ಅದೇ, ಪುಟ 97 

ಅದೇ, ಪುಟ 178 (ಉಗಾಭೋಗ) 

ಅದೇ, ಪುಟ 320 (ಕೀರ್ತನೆ) 

ಅದೇ, ಪುಟ 100, 

ಇಲ್ಲಿ ರಾಜನೋಹ ಎಂದರೆ ರಾಜಾಶ್ರಯವೆಂದಾಗುತ್ತದೆಯೆ ವಿನಹ, ಪುರಂದರ 

ದಾಸರೆ ರಾಜರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ * Dark night of the soul ಎಂದು ಅನುಭಾವ ಪರಿಭಾಷೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ವಿವರಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ : Pathway 10 God in 

Kannada Literature by.Dr.R. ದಿ, Ranade, Published : 

Bharathiya Vidya Bhavan, 

ಅದೇ, ಪುಟ 80. 

ಅದೇ, ಪುಟ 4ರ, 

ಅದೀ, ಪುಟ 225, 

ಅದೇ, ಪುಟ 4/0, 

ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ ಯಶೋದೆ, ಪುಟ 09, 

ಪುಟ-884, 

ಪುಟ-80 

ವಿವರಗಳಿಗೆ, ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರು, ಮಿಂಚಿನಬಳ್ಳಿ, 1904. . 

ಉಡುಪಿ, ಪಂಡರಾಪುರ, ತಿರುಪತಿ, ಅಹೋಬಲ, ಮಳೂರು, ಗೋಕರ್ಣ, ಹಂಪೆ 

ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೂ ಬರುತ್ತವೆ, '.. ` 
ಸುಬೋಧ, ಪುಟ-09. ' 

`` ಅದೇ, ಪುಟು176 (ಉಗಾಭೋಗ) 
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ಅದೇ, ಪುಟ-87. 

ಪುಟ-129, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದರ ಕಿರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇ ಇದೆ, 

ಪುಟ, 128 ಮಡಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಭಾವ 

ಅದೇ-ಪುಟ, 290 

ಅದೇ-ಪುಟ, 807 

ಸುಳಾದಿ, ಪುಟ-870(ಸುಬೋಧ-ಪೂರ್ವೋಕ್ತ) 

ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣದ ಶ್ಲೋಕದ ಸುಂದರ ಕನ್ನಡೀಕರಣ 

ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಮೇಯ, ತತ್ವ ನಿರೂಪಣೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ, 

ಆರ್ತನಿನಾದ, ಆರಾಧನೆ, ಲೋಕ ಸೆಂಗ್ರಹ, ಮಾನವ ಧರ್ಮರಹಸ್ಯ-ಈ ವಿಭಾಗೆ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಬಹುದು, ವಿನರಗಳಿಗೆ, ಪುಟ 125 ಶ್ರೀಪುರಂದರ 
ದಾಸರು ಮಿಂಚಿನಬಳ್ಳಿ 

ವಿಶ್ವತಃ ಹ್ಯಕ್ಷುರುತ ವಿಶ್ವತೋಮುಖೋ 

ವಿಶ್ವತೋ ಬುಹುಮತ ವಿಶ್ವತಃ ಸ್ವಾತ್ 

ಸಂಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ಧಮತಿ ಸಂಪತತ್ತೆ; My 

ದ್ಯಾವಾಭೂಮಿ ಜನೆಯನ್ಹೇವ ಏಕಃ (ಬುಗ್ಬೇದೆ ಮಂಡಲ 10-18-8), 

ಒಬ್ಬಾಚಾರಿಯನು ದೈವವೆ ಇಲ್ಲವೆಂದ, ಎಂದಾರಂಭ ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ಸುಳಾದಿ. ' - 

ಸುಬೋಧ, ಪೂರ್ಹೋಕ್ತ ಪುಟ 189, 

ಪುಟ, 42, 118, 2171, ೨೧0 ಅನೇಕಡೆ ಉದಾ : ಡಂಗುರನ ಸಾರಿರಯ್ಕ 

ಡಿಂಗರಿಗರೆಲ್ಲರು ಎಂಬೆಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೈವ ಪಾರಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಏಕದೇನೋಪಾಸನೆ 

(ಹರಿಯುಪಾಸನೆ) ಬಗ್ಗೆ ಓತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 

ಸಮಗ್ರ ಕನ್ನೆಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪುಟ 414, ಸಂ, 4, ಭಾಗ9 1978. 

ಆರು ಸಂಪುಟಗಳು, ಪ್ರೀಪುರಂಡರದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ, ಮಿಂಚಿನಬಳ್ಳಿ. 

ಪುರಂದರ ಪ್ರಪಂಚ, ಹರಿದಾಸಹೃದಯ, ಡಂ॥ ಜಿ, ವಿ. ರಾವ್. 1001, ಪುಟ- 
7. 

ಅದೇ, . ಪುಟ-52, 

“ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಇರುಪೆ ವಂಂತ್ರುವುಪೆ”” 

“ಕೋಳಿಗೆ ಏತಕ್ಕೆ ಹೊನ್ನ ಪಂಜರವು"' 

“ಕಲ್ಲ ಗೋವಿನ ಹಾಲ ಕರು ಬಯಸುವಂತೆ" 

“ಹಸಿವೆಗಾರದೆ ಬೆಕ್ಕು ಹತ್ತಿಯನು ಮದ್ದಂತೆ'' 
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ವಿಪರೆಗಳಿಗೆ ಡಾ॥ ಜಿ, ವಿ. ರಾವ್, ಪುರಂದರದಾಸರು, ಹಲಗೂರು ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ, 

ಹರಿದಾಸೆಕೊಟವು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತವೂ, ಕೆ. ಸ, ಸಂಸ್ಥೆ, ಧಾರವಾಡ 1981, 

ಎವರಗಳಿಗೆ, ಕರ್ಣುಟಕ ಭಕ್ತವಿಜಯ 

ಕೇದಾರೆದಿಂದ ರಾಮೇಶ್ವರ ಪರಿಯಂತರ, ಎಲ್ಲ ಶೀರ್ಥಕ್ಷೇಕ್ಪಗಳ 

ಮಹಿಮೆಗಳು ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣಗಳು ಸಹಿತವಾಗಿ. 1,25,000 

ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಮಹಿಮೆ, ಗುರುಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ 

ವ್ಯಾಸರಾಯರ ರವರೆವಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮಹಿಮ, ತಂತ್ರಸಾರ, 

ದೇವತಾ ತಾರತಮ್ಮ 5,010 

ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ, ಕೈಲ.ಸಲೋಕ, ರಿಕ್ವಾಲಕಾರ ಲೋಕ ವರ್ಣನೆಗಳು 90,000 
ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳ ಸಾರೆ 90,000 

ದೇವತೆಗಳ ಮೂರ್ತಿಧ್ಯಾನ, . ಅವರವರ 'ಕೀರ್ಶಿಮಾನ, 

ಗಂಡಕೀ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಕಲ್ಮಾಣ ಚರಿತ್ರೆಗಳು 60,000 

ಆನ್ಪೀಕ ಪದ್ಧತಿ, ಏಕಾದಶೀ ನಿರ್ಣಯ, ಜಯಂಶೀ ನಿರ್ಣಯ, 

ಶ್ರುಶಿಸ್ಮೃತಿಗಳ ಸಹಿತವಾಗಿ 10, 000 

ಸುಳಾದಿಗಳು 64, 000 

ದೇವರನಾಮಗಳು (ಕೀರ್ತನೆಗಳು) 25, 000 

ಒಟ್ಟು 4, 15, 000 

ವಚನಕಾರರ ರಚನೆಗಳೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇಂಥ ವಿಪರೀತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. 

ವಿವರಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ, ಪಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಧ್ಯಯನ (1985, 

ಜಾ॥ ಹಿ, ವಿ. ನಾರಾಯಣ ಅವರ ಪಿಎಚ್, ಡಿ. ನಿಬಂಧ, ಪುಟ 00-0, ಪ್ರ. 

ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾನ, ಗೆದಗೆ. 

ಸುಬೋಧ, ಪುಟ-37, 

ಉಗಾಭೋಗಗಳು ಮತ್ತು ವಚನಗಳು, ಡಾ| ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ, ಸಂಶೋಧನೆ 

ತರಂಗ, ಪುಟ 48-49, ಸರಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು 196, 

Great people think alike, 

E.P. india Vol. xxi p. 139 77-Kamalapur plates of 

Krishnadevaraya Saka-1447 (ಎಂದರೆ ಕ್ರಿ.ಶ. 1820) ಈ ಅವಧಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಪುರಂದರೆರೆ ಗುರುಗಳಾದ ವ್ಯಾಸರಾಯರಿದ್ದರು. 

ಶಾಸನೆಬಾಶ 8.8, 17615, vol. xxxi P.P. 152, 153, 150. 
ಪಂಕ್ತಿ : 260 ಧೀಮಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣದಾಸಾಖ್ಯಃ “ಶ್ರೀಪುರಂದರೆ ದಾಸಜಃ, ವಸಿಷ್ಟ 

ಗೋಪಿ 
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211 ತ್ರಯೋ ವೃಶ್ತಿದ್ವಯಮಶ್ರೇತಿ ಯಾಜುಷಃ, (177) ವಸಿಷ್ಠನ್ವಯ 
ಸಂಭೂತ (1) ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸಜಃ 

271 ದ್ವಿಜೋ ಹೇಬಣ ದಾಸಾಖ್ಯೋ ಯಾಜಂಹೋತ್ಸ ದ್ವಿವೃತ್ತಿಕಃ 

(178) ಇತ್ಯಾದಿ (ಪುಟ 158-158) 

426 ಹ (260) ವಸಿಷ್ಟ (ಹೃ) ಗೋತ್ರ ಸಂಭೂತಃ ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸಜಃ 

ದೀಮಾನ್ ಮಧ್ವ (ಪ) ದಾಸಾ. 

421 ಖ್ಯೋ ಯಾಜುಪೋತ್ಪ ದ್ವಿವೃತ್ತಿಕಃ, (291)......ಇತ್ಕಾದಿ 

ಇಲ್ಲಿ ''ಮಧ್ವಪಂತ'" ಎಂದು ಪಕಾರ ತೇಲಿಸಿ ಓದಿರುವುದು ತಪ್ಪೆಂದು ಜಾಗೀರದಾರರು 

ಅಡಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ), "“ಪೃ'" ಒತ್ತಕ್ಷರ-ಊಹಿತ ಪಾಠ-ಗಮನಾರ್ಹ- 

(ಅದೇ, ಪುರಂದರದಾಸರು ಚಾರಿಶ್ರಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಕ.ಸಾ.ಸ,ಪ, ಪುಟ 10 ಜೂನ್ 

1984.) 

ಪ್ರಸಾದಯೋಗ, ಪುಟ-80, ಡಾ|| ವ ಅ ದಿವಾಣಜಿ 

ಶ್ರೀಪ್ರರಂದರದಾಸರು, ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು, ಪುಟ-21. 

Pathway to God in Kannada Literature, P.24-25, 

Bharatiya Vidya Bhavan. 

“ಗಿಳಿಯು ಪಂಜರದೊಳಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಹಾಡು ಪುರಂದರದಾಸರು ಒಬ್ಬ ಮಗನು 

ಆಕಾಲ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ತುತ್ತಾದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆಂದು ಹೇಳುವರಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಎಷ್ಟರ 

ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜನೆಂಬಂದಿನ್ನೂ ನಿರ್ಧರವಾಗಿಲ್ಲ. 

ಪ್ರಸಾದಯೋಗ, ಪುಟ-41, 

ವಿವರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾದೆಯೋಗೆ, ಪುಟ 8ರ, ಡಾ|| ವಿ. ಪಿ, ದಿವಾಣಜಿ ಪ್ರಕಾರ 
ಕ್ರಿ,ಶ. 180ರ, ನಿರ್ಯಾಣ ಕಾಲ, 

ಪುರಂದರದಾಸರ ನಿರ್ಯಾಣ ಕಾಲ ಕ್ರಿ. ಶ. 1505, ಜನವರಿಯೆಂಬುದು ಪ್ರಮಾಣ 

ಸಿದ್ಧವಾದ ಮಾತು. ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸರ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು, ಪು. ೫೫; ಸಂ, ಚೆಟ 

ಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣಶರ್ಮ, ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ 196ರ. 

ವಿ. ೫4., ಶ್ರೀಪ್ರರಂದರದಾಸರು : ಪುಟ-00, 

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿಶ್ರೆ, ಒಂದು ಸಮಿಕ್ಷೆ, ತ ಸು ಶಾಮರಾಯ ಪು. 180, 

ಮೊದಲನೆ ಮುದ್ರಣ. 

ಪರಿಶೀಲನ, ಜಾ॥ ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ, ಕನಕದಾಸರ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಪುಟ-01, 
1172, ಉಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ, ಮೈಸೂರು. 

ಪರಿಶೀಲನ, ಪೂರ್ವೊಃಕ್ತ 

ಕನಕದಾಸರ ಭಸ್ತಿಗೀತಗಳು, ಸಂ, ಬೆಟಗೇರಿ ಕ್ಕ ಓಜ್ಞಶರ್ಮ 
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ವಿವರಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ, ಕನಕ ಕಿರಣ ಹೀಡಿಕೆ, ಕಾ. ತ, ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ (1982) ಪ್ರ, ಕಾಳಿದಾಸ 

ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು-40, 

ಕನಕದಾಸರು. ಹಾಗೂ ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು, ಪ. vii-xix, 1965, ಶ್ರೀಕನಕ 

ದಾಸರ 400ನೆ ವರ್ಧಂತಿ ಸಮಿತಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು, "ಇವರು 

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೂ"ಬಾಡ' ಗ್ರಾವಂದಲ್ಲಿ ಕುರುರುಬರ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀರಪ್ಪ-ಅಚ್ಚಮ್ಮನ 

ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿ "ತಿಮ್ಮಪ್ಪ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ವಿರಾಜಿಸಿದರು. ಜೀವನಾವಧಿಯ 

ಕಾಲ, 1008-1006ರವರೆಗೆ, ' ಇದು ಈಗ ಸರಿಯಾದುದಲ್ಲವೆಂದು ನಿರ್ಧರವಾಗಿ 

ಕನಕದಾಸರ ಕಾಲ ಕ್ಲಿ. ೫, 1488 ಎಂದಾಗಿದೆ'', 

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಲ ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೋಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದೆ 'ಸಾದರಳ್ಳಿ' ಎಂಬ ಊರಿನ 

ದೇವತೆ “ಬೀರೇದೇವರು'', ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವರೆಲ್ಲ ಕುರುಬರೆ. 

ಇಲ್ಲಿಯ ಕುರುಬರನ್ನು ಹುಲುಮತಸ್ಥರೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.- ಕುರಿ, ಆಡು ಮೇಯಿಸುವುದು 

ಇವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಪದ್ಧತಿ, 

ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿಯ ಶಿಲಾಲಿಪಿ-ಚಾಳುಕ್ಕೆ ವಿಕ್ರಮ ಶಕ ೬7 ಶುಭ 

ಕೃತ ಸಂವತ್ಸರ, 

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರತ್ಸೆ, ರಂ ಶ್ರೀ ಮುಗಳಿ, 

ರಂ. ಪ್ರೀ. ಮುಗಳಿ, ತವನಿಧಿ, ಪುಟ-81, 
ವಿವರಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ, ಕನಕದಾಸರ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು. 

ಕರ್ಣಾಟಕ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಆರ್, ಎಸ್, ಪಂಚಮುಖಿ 

16ನೆ ಶತಮಾನವೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, 

ಇರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ, ಆಧಾರ ದೊರೆಯದಿದ್ದರೂ ಕಾಲದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಊಹೆ 

ಇಡಲಾಗಿದೆ. 

ಲುಷದ ಮಾಯಿ ಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ 

ಖಲವಾದ ವ.ಧ್ವಮತವನ ನಿಲಿಸಿ ಕಾಗೆ : 

ನೆಲಿಯಾದಿಕೇಲಡ ಪರದೃವನೆಂದೆನಿಸುವ ; 

ತ್ತ 

ಎಂಬ ಪಾಠಾಂಶರವೂ ಇದೆ. 

ಆದೇ, i 1, 

ಒಂದೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಕುರ: ದವರೆಂದು, 'ವಿಭೂತಿ' ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳು: ತ್ತಾರೆ 

ಹಾಗೆಯೆ ತಿರುಪತಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಒಕ್ಕಲಾಗಿ ನೆಡೆದು ಕೊಳ್ಳು ನವರೂ ಇದ್ದಾ ರೆ, 

ಅಂಥ ಕಯಟಂಬದನರು 'ದಾನಯ್ಯ'ಗಳಿ ಆಗಿ ತಿರುಪಶಿಗೆ ಮುಡಿಪು, ಕೊಂಡೊಯ್ಯು 

ವುದ ನಡೆದು ಬಂದ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಕನಕದಾಸರ ತಂದೆ ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ 

ಭಕ್ತಿ. ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ದಾಸರಿಗೆ, "ತಿಮ್ಮಪ್ಪ'ನೆಂದೆ 

ಹೆಸರಿದ್ದರು, 
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168 

161 

166 

107 

168 

ಅದೇ, 153 

ಕನಕದಾಸರು. ಕುರುಬ ಜನಾಂಗೆದಪರೆಂದು ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಕೆ. ರಾವಃಚೆಂದ್ರರಾವ್ 

ಅವರು ಕಾಗಿನೆಲೆಯ ಕನಕ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಶಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, (ಬೀರೇ 

ದೇವರು-ಜೀರೆ : ವೀರ ಸಂಸ್ಕೃತದ ತದ್ಭವ.) 

8078168706, ಜಾಗೃತಿಯ ಯುಗ ಅದೇ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲೆಡೆ 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ, ಕ್ತಿ ಆಂದೋಲನ ನಡೆಯಿತು, 

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಕನಕದಾಸರೂ ಅವರ ಕೀರ್ತನಗಳೂ, ಪ್ರ. ೪॥ 

ಅದೇ, ಪು. 108. . 

ಇಲ್ಲಿ "ಕೊಣನೆ ತೂಬು' ಎಂದು ಈಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿರುವ ವ್ಯಾಸೆಸಮುದ್ದದ ಬಳಿ 

ಯಿರುವ ಕೆರೆತೂಬು, ಕನಕರಿಂದಲೇ ಆಗಿದ್ದು ಎಂದು ಪ್ರತೀತಿ, ವ್ಯಾಸರಾಯರ 

ಬಳಿ ಬಂದ ಕನಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಕೇಳಿದರೆ, ಗುರುಗಳು "'ಕುರುಬನಿಗೆಂತಹ 

ಮಂತ್ರ, ಕೋಣ ಮಂತ್ರ)''ವೆಂದರಂತೆ, ಕನೆಕ ಆದೇ ಪಠಿಸಿದ, ಅವನು ಯಮಾಂಶ 

ಸಂಭೂತನಾದ್ಧರಂದ, ಯಮಧರ್ಮನ ಕೋಣ ಬಂದು, ಶೊಜಿಗಡ್ಡವಾಗಿದ್ದು 

ಬಂಡೆಕೆಲ್ಲನ್ನು ಸೀಳಿ ಹಾಕಿತು. 

ಡಾ|| ಜಿ. ವರದರಾಜರಾವ್, ಕನಕದಾಸರ ಜೀವನ ವಿಚಾರ, ಕನಕಿರಣ, 1082. 
ಡಾ|| ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ, . ನರಿಶೀಲನ: 

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಷಗೀತೆ, ಆರ್. ಪ್ರಭುಶಂಕರ, ಪು 167 

ಸಮಗ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶಕರು, 

ಆದೇ, ಪ್ರ. 80, 

ಪರಿಶೀಲನ, ಡಾ| ಜಿ, ಎಸ್. ಎಸ್, ಪ್ರ.-00, 

ಕನಕದಾಳೆರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು, ಪು. 108, 

ಮುಂಡಿಗೆ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ನಿಪ್ಪತ್ತಿ- ''ಕನಕೆದಾಸರ ಒಗಟಿನಂಥ ಹಾಡು, ಬೆಡಗಿನೆ ಪಡೆ 

1 ೯ ಎನ್. ಎಸ್, ತಾರಾನಾಥ, 

ತೆ 

ಡಾ|| ವಿಜ್, ಕೆ. ಲಕ್ಕಪ್ಪಗೌಡ, ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಕಾವ ಮೌಲ್ಯ, ಪ್ರ 

170 (ಕನಕಕಿರಣ), ಪ್ರ, ಕಾಳಿದಾಸ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು 40 (10೧2). 

ತಿಳಿದಂತೆ ಡಾ| ಜಿ, ವರದರಃಜರಾಯಾರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಆವರು "ನ 

ಒಬ್ಬರಿದಾರೆ. ಆದರೆ, ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಅವರು ತಾನು ಬರೆದಿರ:ವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು 

ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಇದೆಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ'' ಎಂದರು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 84.) 
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ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆಯ ಒಂದೇ ಪ್ರತಿಯು ದೊರೆತಿದ್ದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಜಗೌ 

“ಈ ಕೃತಿ... ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆಂತೆಯೆ ಒಂದೇ 

ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ದೊರೆತಿರುವುದು ಎಂಬ ಡಾ ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿಯವರ ಊಹೆ 
ಸರಿಯಂದೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆೆ,  (ಕನಕ8ರಣ, ಪು, 95 ಎಂ. ಚೆದಾನಂದಮೂರ್ತಿಗಳ 

ಅಡಿಟಿಸ್ಟಣ) 

ನೋಹನದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು ಸಂ. ಸುಬೋಧ ರಾಮರಾವ್, 1999 (ಮೊದಲ 

ಮುದ್ರಣ) “ವಿಜಯರಾಯರ ಪಾದ ಭಜಿಸಿದವಗನವರತ। ವಿಜಯವಾಗುವುದಕ್ಕೆ 

ಸಂದೇಹವ್ಯಾಕೆ ॥ಪ॥,..ಒದಗಿ ಭೃಗುವಖನಿಗಳೇ ಸರ್ವೇಶ ವೈಕುಂಠ ಸದನನೆಂದರು 
ಹಿದರೋ ಇವರು,'' 

ಸುಬೋಧ, ಪು.-88, 

ಸುಬೋಧ, ಪು-148 'ತಪ್ಪವಖದ್ರಾಂಕನ' ವಕಾಥ್ವರು ತಮ್ಮ ಮಠದ ಆಥವಾ 

ನಣಧ್ವ ಗುರುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಂಖ ಚಿಕ್ಟಾಂಕಿಕ ಮುದ್ರೆ. 
ಅದೇ, ಪು.-811 
ಆಂಬರಾಧೀಶ್ಚರ ಎಂದರೆ ಆಕಾಶತಿಭಿಮಾನಿದೇವತೆ ಗಣಪತಿ ಪ್ರಮೇಯ ಜ್ಞಾನ, 

ಭಾಗವತ ದಶಮಸ್ಕಂಧ-ಚಾರುಜೇಷ್ಟ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಜಠರದಲ್ಲಂ 

ಉದಿಸಿ ಬಂದನಂತೆ, 

ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಒಪ್ಪಿದಾರೆ. 

ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಮಧ್ಜರ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ತತ್ವವಾದ ಇದೇ ಹೆಸರಿನೆ 

ಪತ್ರಿಕೆಯೂ ಇದೆ, 

"ತತ್ವ ಸುವ್ಮಾಲಿಗಳು', ಫ್ರೀಪ್ರಭೆಂಜನ, ವ್ಯಾಸರಾಯನಕೆರೆ, ತುಮಕೂರು-1984 
ಪುಃ xv ‘ 

600 ಶ್ರಿಪದಿಗಳು. ದೊರೆಶಿವೆಯೆಂದು ಡಾ|| ಕೆ. ಎಂ. ಕೃ, ಅವರಂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ 
ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು, 1932, ಪು. 814, 

ತ್ನ ಸುವ್ವಾಲಿ. ಪೂರ್ಫೋಕ್ತ, ಪು. 41. 

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನ ವಚನ; ಗಗನವೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಆಕಾಶವೆ ಅಗ್ಭವಣೆ 

ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯರಿಬ್ಬರೂ ಪುಪ್ಪ ನೋಡಾ 

ಬ್ರಹ್ಮ ಧೂಪ, ವಿಷ್ಣುದೀಪ, ರುದ್ರನೋಗರ ಸ 

ಯಿಧಾನ ನೋಡಾ : 

. ಗಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆಪೂಜೆ ನೋಡಾ 
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. ಎಂಬ ವಚನ ಗವ.ನಾರ್ಹ. ಇಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸರು. ವಚನಕಾರರ ಭಾವನೆಯೇ ಪಡಸೆಳ 

ಲಂತಿರುವ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಾರೆಂಬ ಭಾವನೆ ಬಂದರೂ, ಸ್ಫಂತಿಕೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. 

ಸ್ನಪ್ನಪದ ; ಷೆಟ್ಟದಿಯ ರಚನೆಗಳೇ ಆಗಿವೆ : 

ನೆನೆವೆ ನಾರಾಯಣನ ಪಾದವ 

ನೆನೆವೆ ನಾರಾಯಣಿಯ ಚರಣವ 

ನೆನೆವೆ ಪ್ರಾಣನ ಪದವ ಭಾರಶೀದೇವಿಯಂಖಭ್ಞಯನು 

pa] 18 

188 ` ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರ ಕೃತಿಗಳು, ಪು.-591. 
180 - ಪ್ರೀಮದ್ಧರಿಕಥಾಮೃತನಾರೆ, ಹರಿವಿಶ್ಕಲ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು-18, ಪು. 9-5. 
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ಹರಿದಾಸ ಸಂಸ ಪ್ರದಾಯ 

ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿ, ಹರಿಸರ್ನೋತ್ತವಂತೆ, ಹರಿಪಾರಮ್ಮ, ವಾಧ್ವವಂತ-ವೃಷ್ಣವ ಧೆರ್ಮ 
ಪ್ರಸಾರ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಳಕೊಂಡ ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ 
ಬಗೆ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಆದದ್ದೆ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ (ಸಂಮಾರಂ 14ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ) ಭಾರತದ 
ವಿವಿಧೆಡೆ, ನಿಷ ಭಕ ಯ ವಿವಿಧ ವಂತ ಧರ್ಮೂ ಪ್ಲ ಕ್ರಸಾರಕರಂ, ಆಂದೋಲನ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥ 

ಪ್ರಚಲಿತ ಆಗಿದೆ ಪು ವು. ವಂಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹಬ್ಬಿದ ವಲ್ಲಭ ಸ ಸಂಪ್ರದಾಯ 

ಅಸ್ಸಾವಿಂನ ಶಂಕರದೇವರ ಭಕ್ಷಿಪಂಥ, ಬಂಗಾಲದ ಫಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ, ಕಬೀರನ ರಾವಣ 

ನಂದಪಂಥ, ಏಕನಾಥ-ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರರ ಹರಿಭಕ್ತಿಪ್ಟಸಾರ, ಗಂಜರಾತ್ನ ನೆರಸಿವೆಂಹತಾ, 

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮಿಸಾರಾ, ತವಿಂಳಂನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ.ಶ. ೭ನೇ ಶತವರಾನದಿಂದಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಜನತೆ 
ಯನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದ ಆಳ್ವಾರರ ವಿಷ್ಣಾ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳಂ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಆಂದೋಲನದ 

ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ, ಕಾಣಿಸುವುದು ಹರಿದಾಸರ : ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಪದ್ಯತಿ 
ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಿತಂ, ಅದೇ ಒಂದಂ ಪಂಥ ಅಯಿಂತೆಂಬುದು ವಿಚಾರೆಯೋಗ್ಯವಾಗಂತ್ತದೆ 
ತವಿಂಳಂನಾಡಿನ ಆಳ್ವಾ! ರರ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾ ನ-ಭಕ್ತಿ ಸವಂನ್ಯಯತೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ 

ದಿವ್ಯಪ್ರಬಂಧ ಸಾಹಿತ್ಯ! ''ತೃದ್ಧ ತ್ಯ ಭೃತ್ಯ ಪರಿಚಾರಿಕೆ ಭೃತ್ಯಬೃತ್ಯಭೃತ್ಯಸ್ಯ ಭೃತ್ಯ 
ಮ ಎಂಬ ಭೃತ್ಯಭಾವ, ""ನಾಥೇನಃ ಪುರಂಷೋಶ್ಚಮೇಶ್ರಿ 

ಜಗತಾ।--'' ಎಂಬ ಹಾಗೂ ""ನಾವಿಷ್ಣೊ 1 ಪೃಥಿವೀಪತಿಃ'' ಎಂಬ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ನೋ- 

ತ್ತವಂ ಭಾವ ಪರಿದಾಸರಿಗೆ ಸ್ಟ ರ್ಶಿದಾಯಿಯಾಯಿತಲ್ಲದೆ, ಆನಂದತೀರ್ಥರ ವಂದ್ಯ 

ಮತತ್ವದ ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮ ಪ್ರತಿಪಾದನ, ದಾಸಪರ ಶು ಭಕ್ತಿಗೆ ದೃಢತೆ ನೀಡಿತು. 

ಭಕ್ಷಿ ಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹರಿದಾಸಸಂಹಿತ್ಯದ ಉಗಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿವೇಚಿಸಿದ್ದೇವೆ 
ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ವಂದೆ ಹರಿದಾಸರ ಭಕ್ತಿವೈವಿಧ್ಯವನ್ನೆ ಪ್ಲ ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿವೇಚೆಸಲಿದ್ದೇವೆ, 

ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಯ ಕುರಿತಾದ ಪ್ಪ ಸ್ಪಾ ಪ "ಮಾಡದಿದ್ದ ರೂ ಹರಿದಾಸ- 

ಭಕ್ತಿ ಎರಡು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ವಿವರ ಬರಂತ್ರದೆ. ಆನಂದ 

ತೀರ್ಥರ "ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಾತ್ಮ್ಯೆ ಜ್ಞಾನ, ದೃಢವಾದ ಸರ್ವಶತೋಧಿಕೆ ಸ್ನೇಹ ಇವು 
ಭಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳು, ಇದನ್ನೇ ಆನಂದತೀರ್ಥರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತಮ್ಮ] ದೆ ಆದ 

ಒಂದಂ ಸಂಸ್ಥ ದಾಯ ಸ್ಸ ಪಿಸಿದ ವಬ್ಲಭಾಚಾರ್ಯರಂ (೧೬ನೇ ಶತಮಾನ. ತವ್ಮೂ 
ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಹರಿಸುತ್ತಾ ರೆ: 

ಹುಹಾತ್ಕೈಸ್ನನನರ್ವಸ್ನು ಶುದ್ಧಃ ಸರ್ವತೋಧಿಕೆಃ 

ಸ್ನೇಹೋ ಭಕ್ತಿರಿತಿ ಪ್ರೋಕ್ಸ, ಸ್ವಯಾ ಮುಕ್ತಿರ್ನ ಜಾನ್ಕಥಾ ॥ 
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ಈ ದೃಢವಾದ ಭಕ್ಷಿಯ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಹರಿದಾಸರಿಗೆ ಸ್ಥಿರೆಸ್ನೂ ್ಲರ್ತಿಂಯಾಯಿಂ 

ತೆಂಬಂದಂ ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಂವ ಆಂಶ, 
ಹರಿದಾಸೆ ಪಂಥ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ, ಬೆಳೆದದ್ದು ವಿಶಾಲವಾದ ಭಾಗವತ 

ಧರ್ಮದ ಅಂತಿವಂ ಘಟ್ಟ ಿವೆನ್ನಬಹಂದಂ.3 ಭಗವಂತನನ್ನು ನಂಬಿ ನಡೆಯಂವ ಧರ್ಮವೇ 

ಭಗವಂತನ ಧರ್ಮ, ಆ ಭಗವಂತ ಧರ್ಮದ ನಿಜವಾದ ತತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ವೇದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ 

ಖಚಿತ ಎಂದಂ, ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು ವಂಧ್ಯಾಚಾರ್ಯರಂ. ವ್ಯಾಪಕವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 

ನೋಡಕಿವುದಾದರೆ, ಭಾಗವತಧರ್ವ, ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಗೀತೆ ಭಾಗ 

ವತಧರ್ನುದ ಒಂದಂ' -ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ ದ ವಿಶೋಜಬನ ಭಕ್ತರಾದ 

ತುಕಾರಾಂ, ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಗೀತೆಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ಭಾಗವತಧರ್ವ್ಮಕ್ಕೆ ಪುನಶ್ಚೆ ಕ್ಸೇತನ 

ವಿತ್ವರು. "ವಾಸುದೇವಃ ಸರ್ವವಿಂತಿ”, "ಯೋತ್ಸನ್ನದೇವತಾಸಕ್ತ ಯಂದಂಸ್ಸತ್ಕ 

ದೈೃಢವೃತಾಃ'” '"ಅಂಶವಕ್ಕು ಫಲಂತೇಷಾಂ'' ಎಂಬೆಲ್ಲ ಗೀತೆಯ ವಾಕ್ಕಗಳಂ ವಾಸಂದೇವನ 

ಮಹತಿ 'ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯವಂಥವು. ಭಾಗವತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಶಸ್ತ ವಿತ್ವವರಂ 

ಶ್ರೀರಾವಕಾನಂಜರು, ತಮ್ಮ “ವೇದಾರ್ಥೆಸಂಗ್ರಹ"'ದಟ್ಟಿ ಅವರು ಒಂದು ಹೊಸ ಪಂಥ 

ವನ್ನೇ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ರಾವಕಾನಂಜರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅದ್ಜೈತದಲ್ಲಿನ ವೇದಪ್ಪಾಮಾಣ್ಯದ 
ಅಭಾವ ಪರಿಹರಿಸಿ: ಅವರ ಹರಿಭಕ್ತಿಯನ್ನೂ ವಹಾತ್ಮೆಜ್ಞ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ ದೃಢವಾಗಿ 

ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವವರು, ಹಾಗೂ ನಾರಾಯಂಣನೇ 

ಪರದೈವವೆಂದ ಘೋಷಿಸಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ವಂಧ್ವಾಚಾರ್ಯರದಂ. ಜಗದೀಶ್ವರನ 
ವಂಹಾತ್ಮ್ಯ ಜ್ಞ್ಯಾನ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದರೆ, ಅವನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸವಿದ್ದೇ 
ಇರಬೇಕಂ, ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ದೃಢ ಅರ್ಥವೇ ಇರದ, “ವೇದಾಹಮೋಕಂ 

ಪುರುಷಂವಂಹಾನ್ನಂ'' ಎಂಬ ಪುರಂಷಸೂಕ್ತದ ಮಾತೂ ಆದೇ ಅರ್ಥ ತರುವಂತಹದ್ದೆ, 

ಇದೇ 'ವಂಭಾ ಕಚಾರ್ಯರ ಭಕ್ತಿಕುರಿತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ. 

“ಮಹಾತ್ಮ್ಯಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕೆಃ ಸುದೃಢಃ ಸ್ನೇಹಃ"”. 

ಹೆರಿದಾಸರಂ ಆನಂಸರಿಸಿದ್ದು ಇದನ್ನೆ. ಅವರಿಗೆ ಭಾಗವತ ಗೀತೆ, ವಂಂಂತಾದ 

ವೈದಿಕವಾಜ್ಯಯಂವೆ ಆಧಾರ ಆದರೂ ಲೋಕುನಂಭವ, ಸಮಾಜದ ಬದಂಕ ಸಂಪರ್ಕ 

ಮಾಧ್ಯವಂ, ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾರ ಸಾಧನ ಆದವು, ಹರಿದಾಸಕೂಟದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ 

ದಾಸರಂ ತಮ್ಮ ಗುರಂಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ತಾವು 

ಕಂಡನಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದಂ' ದೇವದೇವತೆಗಳೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡದೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 
ಭಾಗವತ ಧರ್ಮದ ತಿರುಳಿನ ಧರ್ಮೇ ಸಮನ್ವಯತೆಯೆ ಅವರನಂಸರಿಸಿದ್ದಿ, ಈ ದಿಸೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರಂತೂ ಎಲ್ಲ ಹರಿದಾಸರನ್ನೂ ವಿಂರಿಸಿರಂವರೇದಂ ಅನಿಸಿಸಂತ್ರದೆ, 
ಹಾಗೆಯೇ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಕೃಷ್ಣಭಕ್ಷಿ, ಕನಕದಾಸರ ಭಾಗವತ ಸವಂನ್ಯಯಂ ದೃಷ್ಟಿ, 

ವಾದಿರಾಜ ಕೀರ್ಥರರ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ: ಅನಂತರ ಬಂದ ವಿಜಯದಾಸಾದ್ಕರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿನ 
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ಆಚಾರ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ, ' ತಾತ್ವಿಕ ನಿಷ್ಠೆ, ವಂತದ ದೃಢ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಮನೋಭಾವ ಎಲ್ಲವೂ 

ಭಾಗವತ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಭಾವ, ಇದಲ್ಲದೆ ವಂದ್ಧ ಶೈವಂತಾನಂಯಾಯಿಂಗಳಲ್ಲದ ಹರಿದಾಸ 

ರಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಂವ 'ಏಕದೇವೋಪಾಸನೆ'ಯೂ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ ಎಂದರೆ ಹರಿದಾಸರಂ, 

ಅನಂಸರಿಸಿದ ಧರ್ಮವೆ ಎಂಬ ಪುಷ್ಟಿಯೀಯಂತ್ನದೆ, ಹರಿದಾಸರ ಪರಂಪರೆ ಬೆಳೆಸಿದ 

ಸಂಪ್ರದಾಯವೇ ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅದೇ ಒಂದು ಪಂಥ, ಅದರಲ್ಲಿ ರೀತಿ ನೀತಿ 
ನಿಬಂಧನೆ ನಿಯವಂ ಉಂಟಂ, ಹಾಗಾದರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂದರೇನು ಎಂಬ 

ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಬಾರದಿರದು. ಪದ್ಧತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂದೇ ಕರೆವುದರ ಅರ್ಥ 
ವೇನಂ ? ಇದು ಸಾಮಂದಾಯಿಕ, ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಪರಂಪರಾನಂಗತವೆ, ಎಂಬೆಲ್ಲ 

ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತದೆ. "ಏಕೆಂದರೆ ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆರಂಭ, ಇನ್ನೊಂದು 
ಆಂದೋಲನ ಆದ ವಚನ ಚಳವಳಿಯ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಆಯಿಂತಂ, ವಚನ ಚಳವಳಿಯ 

ಸ್ಪ ರೂಪ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಏನೇ ಇರಲಿ ಆದರ ಒಂದಂ ವಿಶೇಷೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಂದೋಲನ 

ವೆಂಬಂದು, ಸಂವಿದಿತ. ಆಲ್ಲಿ ಆಲೆಯೆದ್ದು ಪಸರಿಸಿದ ಶೈವ ಭಕ್ತಿ, ನಿಷ್ಠೆ ವೈದಿಕ ವಾಜ್ಮಯ 

ನಿರಾಕರಣ, ಎಲ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದಾಗ ವಂತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಹರಿಸರ್ವೋ 

ತ್ರವಂತೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲೆಂದಂ ಎದ್ದ ಒಂದಂ ಭಕ್ಷಿಯ ಆಂದೋಲನ ಹರಿದಾಸ ' 

ಆಂದೋಲನ ; ಸಂಪ್ರದಾಯಂವೆ ಆಂಜೋಲನವಾದ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಬೇರೆಡೆ ನಡೆದಿದೆ, 

ಸಂಪ್ರದಾಯಂ ಅಥವಾ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದರೆ ಏನೆಂಬುದನ್ನು "ಗಮನಿಸೋಣ, ಇದಕ್ಕೆ 

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಂವಾದಿ ಪದ "Custom" ಎಂಬಂದಂ. ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಅನೇಕ 

ನಿರೂಪಣೆಗಳಿವೆ. ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞ್ಯಾನ, ವೇದಾಂತ ಮಂನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರ, .. ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ 
ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ನಿಟ್ಟಿನ ನಿರೂಪಣೆಗಳಿವೆಯಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 

ಬೇಕಾದಂದು ತಾತಿ ಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯಾರ್ಥ ಮಾತ್ರ, 

ಮತ-ನೀಶಿ ಕುರಿತ ವಿಶ್ವಕೋಶ (Encyclopaedia of Religion and 

Ethics) ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಪ್ರದಾಯಂದ ಅಂಶಗಳಿವು : 

*ಅದೊಂದಂ ಶಾನಾಗಿಯೇ ಉದ್ಭವಿಸಿ ಬೆಳೆವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ; ಒಂದಂ 

ಪಂಗಡ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಂಟ್ಸದಲ್ಲಿರೆಪಂಥದಂ.* 

ಸಂಪ್ರದಾಯ . ಪದ್ಧ ತಿಗೂ ಅಭ್ಯಾಸೆ-ಬಳಕೆ ಎರಡೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ನಂಟಿದೆ. ‘ 
ಪದ್ಧತಿ ; ಸಂಪ್ರದಾಯ - ಸಮಾಜದ ಅನವರತ ಅಗತ್ಯಗಳ ಬೇಡಿಕೆ, 

ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ-ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಬದನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 

ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಬದಂಕಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಂ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬದಲಾದಂತೆ ಸಂಪ್ರ 
ದಾಯವು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದಿರುತ್ತದೆ.8 

ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಪದ್ಧ ತಿ: ಎಂದರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆರ್ಥ. ಅಚಾರ, ವಂತೀಯಂ 

ಆಚಾರ, ಹಾಗೆಯೇ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ (ವೇದಾಂತದ ವಿಶ್ವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ : 
ಪದ್ಧತಿಯಂನ್ನೂ ಕುರಿತ ನಿರೂಪಣೆಯಂನ್ನೂ ಗವಂನಿಸಬಹಂದಂ. 

18 
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*'ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಬಹೇದು? | ಆದೊಂದಂ ಪ್ರೈ 
(ನೀತಿ, ನಿಯವಂ, ನಿಬಂಧನೆ) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದಂ ಗುಂಪಿನವರು / ಸವಂ೦ಶ 
ಅನಂಮೋದಿಸಿ ಆಚರಿಸುವುದಂ ಹಾಗೂ ಆ ಸವಂಂದಾಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ಲ ೩ 

ಪರಂಪರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗೀಕಾರದೆ ವಂದ್ರೆಯೊತ್ತುತ್ತದೆ.'' 

ಸಂಪ್ರದಾಯ : ಪದ್ಮತಿಗಳಂ ಒಂದಂ ಗಂಂಪಿನ; ಒಂದು ಬಣದ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಆದೆ 

ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಂತ್ರದೆ. ಹಾಗೂ ಆ ಗುಂಪಿನ ಆದರ್ಶ, ವೌಲ್ಯ ಗಳನ್ನ ಪ ನ್ಪೃಶಿನ 

ತ್ನದೆ. . ಸಂಪ್ರದಾಯಂಗಳೆಂ ಒಂದಂ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

'ಈ ನಿರೂಪಣೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವುದಿದರ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಯಾವು! 
ಓಂದಂ ಸಮುದಾಯ, ಬಣ, ಗುಂಪಿಗೆ ಸೀವಿಂತ ಅಗಿರುತ್ತದೆ. (ದೇಶ ವೈ೦ರ: 

ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾದರೂ ಸರಿಯೆ), ಅದು ಪರಂಪರಾಗತ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ೩೦೦ 

ವಂಥದಂ. ಅದನ್ನೂ ಆಯಾ ಬಣದವರಂ ಮಾತ್ರವೆ ತಾವು ಬದ್ಧ ಆದ ದೀತಿಃ 

ಅನಂಸರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಎಂದರೆ, ಪರಧರ್ಮ ಪಡ್ಡು 

ಸಹಿಷ್ಣೂ ಮನೋಭಾವ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಪದ್ಧತಿ ಯತಾಶ್ರ: 

ಒಂದಂ ಬಣ/ ಪಂಗಡ / ಸವಂದಾಯದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡುದಂ, ಅದಕ್ಕೆ ಸವತ 
ಅಂಗೀಕಾರಕ ವಂಂಬ್ರೆ ದೊರೆತಂತೆ ಅದಂ ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಪರಂಪರಾನಂಗಹ 

ವಂಂದುವರಿಯಂತ್ರದೆ; 

ಹರಿಬಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಹೀಗೆಯೇ, ಆನಂದತೀರ್ಥರಿಂದ ಆರಂಭ 

ದ್ವೈತ ತತ್ವ, ಮಧ್ಯ್ವಮತ, ಆಚಾರ್ಯಕೈತ, ಧರಗ್ರಂಥ, .ಹರಿಪಾರವ್ಮೂ ಪ್ರೆ: 

ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಗೀರ್ವಾಣ ಭಾಷೆಯೆಂಲ್ಲಿ 1 
ಗೊಂಡು, ಅದ್ವೈತದ ಜಟಿಲತೆ ಅವರಿಸುವುದೆಂದಾಗ, ಶ್ರೀ ಪಾದರಾಜರ೦ಶ್ತ 

ಸಂಧಾರಣಾ ಮರೋಭಾವ ತಳೆದು, ಸಮಾನ್ಯ ನಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ 

ತಮ್ಮೊಡನೆ, ಅವನನ್ನೂ ಒಯ್ಯಬೆ ಭಾವನೆ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲದೆ 

ಆಕರ್ಷಿಸಂವ ವ್ಯಾಪ್ಟತೆ ಸಾಹಿಶ್ಯಕ್ಕೆ ಟಾ ಆಲೋಚನೆ, ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ಸಪ 

ದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಸ್ತುತಿ, ಸ್ತೋತ್ರ, ಕೀರ್ತನೆ ಇದ! 

ಆರಂಭಿಸಿದ ಹರಿದಾಸ 'ಸಂಪ್ಸದಾಯ, ಅದೇ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಪಂಥ್ 
ಪರಂಪರಾನಂಗತವಾಗಿ ಶತಕಪರ್ಯಂತ ವಂ0ದಂವರಿಯಿಂತಂ. 

ಹರಿದಾಸರೇ ಒಂದಂ ಸಂಘಟಿತ ಶಕ್ತಿ, ಹಾಗೆಯೆ, 'ವ್ಮಾಸರಾಯರಂಥ ಖ್ 

ಶೀಲರಂ ಕ್ರಾಂತದರ್ಶಿಗಳು ಸಮಾಜದ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಸಂಭ 
ತೆರಲೆಳಸಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳಗಂ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಬ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಣಳ್ಳವರಾದರೂ | 

ಕಾಲದಿಂದ ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೆ ವಂಂದರಿದಂ ಬಂದಿರಂವ, ಅಂದೂ 'ಇದ್ದ ಇಂದೂ ಇಇ 
ಕಂಹಕಿಗಳಿಂದ ಸುಧಾರಣೆ ಗಣನಿಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದಂ. ಇತಿ 
ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿರುವ ಸಂಗತಿಯೇ ಆಗಿದೆ, 
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ಹರಿದಾಸರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಡಿತ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 

ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ : 

1) ಹರಿದಾಸ ಪದದ ಲಕ್ಷಣ 

2) ಹರಿದಾಸನ ಅರ್ಹತೆಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿತೆ,' ಇತ್ಯಾದಿ 
3) ಹರಿದಾಸ ವೃತ್ತಿ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ದೃಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ 

4) ಸಂಪ್ರದಾಯಶೀಲತೆ 
ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೂ, ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವದ 

ಸಾತ್ವಿಕರನೇಕರಸ್ನು. . ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕೃಪೆ, ಓಲವಿಗಾಗಿ ಹೋರಿ, ಹಂಬಲಿಸಿ, 
ಹಲಂಬಿದವರನ್ನ,. ಒಂದು ನಿಜವೆ, ಅದರ (ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯ) ಪ್ರಶಿನಿಧಿಗಳಂ 

ಬಹಂತೇಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆ : ಆದರೆ ಅದೊಂದಂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನಂಭವಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ 
ಭಕ್ತಿಯ ಆಂದೋಲನ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿತು ; ಹೆಣ್ಣು 
ಗಂಡೆಂಬ ಬೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ವಂಟ್ಸಿತು. ಹರಿದಾಸರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 

ಅನಂಭವ ವಿವಿಧ ರೀಶಿಯದಂ ; ಸ್ವಾನುಭವ, ಅನುಭವ, ಆತ್ಮಾನುಭವ, ' ಬ್ರಹ್ಮ 

ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಹಾಗೂ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞ್ಯಾನ. 

“ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ದಾಸರೇ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸಕೊಟ ಅನಾದಿ. 

ಧರ್ಮವೆಂಬುದಂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಂತರ್ಭೂತ ಮಾನವಗಂಣ, ನಿಜವಾದ ಧರ್ವಕ್ಕೆ 

ಪ್ರಬೋಧಕರೂ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮವೆಂಬಂದಂ ಪ್ರಚೋದಕವಾಗಿದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಂ. 

ಅಂತಹ ತ್ರಿಕಾಲಾಬಾಧಿತವಾದ ಧರ್ಮವೆಂದರೆ ಹರಿದಾಸರ ಭಾಗವತಧರ್ವ'' ಎಂಬ 

ಮಾತಂ ಈ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಂವಂಥದಂ, ಹರಿ-ನಾರಾಯಂಣ-ಈಶ ನಿತ್ಕನಾದ 

ವನಂ ; ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವಾತ್ಮರೂ ಕೊಡ. ಆಂದರೆ, ಈಶ-ದಾಸರಂ ಯಣವಾಗಲೂ 

ಇರುವವರೇ, ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆ, ಆದಿಯಿಂಂದಲೇ ಬಂದಂದಂ, 

ಬೆ ಕ ತೆವಂತ ಸಿದ್ಧಾ 0ತದಂತೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಥವಂ ದಾಸಿ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ 

ದೇವಿ. ""ಆಂಭ್ರೃಣಿಸೂಕ್ತ'' ವೆಂಬ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ವಂಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ, 
ತಾನಂ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಾಸಿಯೆಂದಂ, ಅನಂತರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯನ್ನನುಸರಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ 
ವಾಯಂ, ಸರಸ್ವತಿ, ಭಾರತಿ, ಶೇಷ, ಗರಂಡ, ರುದ್ರಾದಿಗಳಂ ಬರಂತ್ತಾರೆ. ಹರಿದಾಸ 

ಪದ ಎರಡು ಪದಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಸೆವಂಚ್ಚಯ, ಹರಿ-ದಾಸ ಎಂಬೆರಡು ಪದ 

ಸೇರಿ ಆದದ್ದು. ಹೆರಿಯಬಾಸ, ಹರಿದಾಸ ಅಥವಾ ಶಿರಂಗಂವಂರಂಗ, ಹಿಂದಂವಯಿಂದಾಗಿ 

ಓದಿದರೆ, ಸದಾ, ಹರಿಯ ದಾಸನೆಂದೂ ಅರ್ಥಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಶ್ರೀ ಹರಿಯಲ್ಲೆ 

ಅಪರಿವಿಂತವಾದ, ದೃಢವಾದ ನಚ್ಚಿಗೆ, ಭಕ್ತಿ ಇರಂವಾತ. ಅದಕ್ಕೆಂದಂ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ 

ತೇಯಂ್ಣಕೊಂಬಾತ. ಈ ತೆರನಾದ ಹರಿದಾಸ ತನ್ನ ಒಲಂವೆಂಯಂ ದೈವನಾದ ಶ್ರೀ ಹರಿ, 

ಅವನ ಇತರ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಕಂಠಿತಂ, ಹಾಗೂ ತನ್ನ ವಿಶಾಲ ಭಕ್ತ ಮನೋಭಾವ 
ದಿಂದ ಇತರ ದೇವದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ, ರಚಿಸಿರುವ ಕೃತಿಗಳೇ ದೇವರನಾವಂಗಳು, 
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ದೇವರ ನಾವಂ ಸಂಕೀರ್ತನೆ. ಇದು ಹರಿದಾಸರ ಜೀವಾಳ ; ಕಾವೃಸ್ಫೂರ್ತಿ 

“ನೀನ್ಯಾಕೊ ನಿನ್ನ ಹೆಂಗ್ಯಾಕೊ, ನಿನ್ನ ನಾವದ ಬಲವೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕೊ'' 
ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರು, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸವಾಲೆಸೆದದ್ದು. , ನಾವಂ ಬಲದಿಂದಲೇ . 

ಹರಿದಾಸರಂಥ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಂ ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಆಗಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಂ ಆಂ 
ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಅಂಥ ಇಡೀ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಹಂಗನಂ ನೋಟ 

ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದಾದ ಕಾರಣ, ಇಲ್ಲಿ 8 
ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ತ 

ಹರಿದಾಸರಿಗೂ ಪಂಡರಾಪುರದ ಪಾಂಡಂರಂಗ ವಿಠಲನಿಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ನ 
ಆಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂತೆರಿಗೂ ಇದೇ ಮುಖ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಫಂಡರಿಗೆಯಂ 

ದಾಸ-ಸಂತರನ್ನು ಬೆಸೆವ ಕೊಂಡಿ, ವಿಠಲ “ಕಾನಡಿ"'ಯೇ ಆಗಿದ್ದ. ಅಂದರೆ, 

ಪಂಢರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೇ ಸೇರಿತ್ತು. ಕನ್ನಡ ಭಕ್ತರ ಮನದ ವೇಲೆ ವಿಠಲನ ಪ್ರೆ 
ಗಾಢವಾಗಿತ್ತೆನ್ನಲಂ, ಹರಿದಾಸರೆಲ್ಲರ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಶಲಪದೆ 
ಗಳೇ ನಿದರ್ಶನ. ಆಗಿನ ಪಂಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಕ್ತೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ (ಜ್ಞಾನದೇವ) ಕಾ 

ಹೋ ವಿಠ್ಠಲ ಕರ್ನಾಟಕೂ ತ್ಯಾನೇ ಮಜಲಾ ವಿಲಾವೇಧು'' -ಕರ್ನಾಟಕ ದ 

ವಿಠ್ಠಲನ ತನ್ನೆ ಕಡೆಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಂಬಿಟ್ಟ, ಎಂದಂ ೨% 
ವದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ವಿಠಲನ ಭಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗಾಢವಿದ್ದಿತ, ಕರ್ನಾಟಕದವರಿ? 

`ಶಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬರಬರಂತ್ತ ವಿಠಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂತರ ಕೈಲಿ 
ಹಾಕಿಕೊಂಡ ; ರಾಷ್ಟ್ರದೈವವೇ ಆದನೆಂಬುದೂ ಇತಿಹಾಸದ ಮಾತೇ ಆಗಿದೆ. ಹಲಿ 

ರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶಲನೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನೆ ಪರದೈವ ! ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದ 

'ಹೀಗೆ ನಿಶಲೋಪಾಸಕ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಂ ಬಂದಿತಂ. ` 

ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಂ ೩ 
ಪ್ರವಂಖ ಪ್ರವರ್ಶಕರು ವಂಳಬಾಗಿಲಿನ ಶ್ರೀ ಪಾದರಾಜರೆಂದಂ ಮೊದಲೆ ಸೂಕ 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಂ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಆದ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದಂತೆಯೆ ದಾಸ ಸಂಪ್ಪದಂಂಯೇ 
ವಲ ಪುರಂಷಶಾದರಂ, ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ಪುರಂದರದಾಸರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯೊಲರ 

ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಯಂದೇವರ ಇನ್ನೊಂದು" ಅವತಾರೆರಾದ ಶ್ರೀ ಪೇ 
ಚಾರ್ಯರೆ ಮೊದಲ ಹರಿದಾಸರೆಂಬಿಂತಿದೆ. (ಹನ:ವಂ, ಭೀವಂ. ಮಥ್ಯ-ಈ ಅವ 

ತ್ರಯದ ಸ್ವಾತಿಯನ್ನು ಸಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಂಧ್ವವತಾನಂಯಾಯಿಗಳೂ ಸೆ 
ಪುದಂಂಟಂ) ಕೃತಿಯ ಪಾಠ, ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆ, ಹರಿದಾಸಕೂಟ, ಪ್ರಚಲಿತ ಆದ 
ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿಯಿಸುತ್ತದೆ, 

(ಉಗಾಭೋಗ) 

"ಶ್ರೀಪತಿಯ ನಾಭಿಕಮಲದಿ ಅಜ ಜನಿಸಿದನು : 
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ಅಜನಮಾನಸಪುಶ್ರರೇ ಸನಕಾದಿಗಳು ಗ 

ದೂರ್ವಾಸರ ಶಿಷ್ಯರೇ ಪರತೀರ್ಥರಂ 

ಪರತೀರ್ಥರ ಶಿಷ್ಯರೇ ಸತ್ಯಪ್ರಜ್ಞರು 
ಸತ್ಯಪ್ರಜ್ಞರ ಶಿಷ್ಯರೇ ಪ್ರಾಜ್ಞ, ತೀರ್ಥರು 

ಪ್ರಾಜ್ಮಶೀರ್ಥರ ಶಿಷ್ಯರೆ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಂ 

ಅಚ್ಚುತ ಪ್ರೇಕ್ಷರ ಕರೆಸಂಜಾಶರೇ. ಮಹಾಭಾಷ್ಯಕಾರರು 

ಮಹಾಭಾಷ್ಕಕಾರರೇ ಗುರು, ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣರು 18 

ಗುರುವಂಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಪಶಿ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರವಿಠಲನ ದಾಸರಿಗೆ ನಮೊ 

ನವಂ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪುರಂದರರ ಸವಂಕಾಲೀನರಾದ ಶ್ರೀ ಗಂರುಮದ್ಭಾಪಶಿ ವಿಠಲ 

ರಚಿಸಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ (ಉಗಾಭೋಗ) ಪುರಂದರರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಗೆಂರ 

ವರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿದೆ, 

ವರಧ್ರುವನೆ ಅವತಾರ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು!" 

ಸಿರಿರಂಗನಿಶಲನೆ ಉಪಾಸೆಕರು 

ತರಳ ಪ್ರಹ್ಲಾದನೆ ಜನಿಸಿದ ಶೇಷಾಂಶ 

ಗುರುವ್ಯಾಸರೆ ಶ್ರೀ ಕೈಷ್ಣನ ಉಪಾಸಕರು 

ಸುರಮುನಿ ಅವತಾರ ನಾರಡರೆ 

ಸಿರಿಪುರಂದರ ವಿಠಲನುಪಾಸಕರು 

ಧರೆಯೊಳು ಮೂವರಿಗೆ ಸರರೆಂದ ನರರಿಗೆ 

ನರಕತಪ್ಪದು ಕಾಣೋ ಗುರು ಮಧ್ಯಪಶಿ ವಿಠಲ 

ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಪತಾರಾಂಶ ಸ್ವರೂಪರಾದ ಮೂವರನ್ನೂ ವಂನಂಸ್ಕರೆಂದವರಿಗೆ ನರಃ 

ಪ್ರಾಪ, ಖಂಡಿತವೆಂಬ ಘೋಷ, ಗುರಂಮಧ್ಮಪತಿಯ ಭಾವನೆಯ ಪರಾಕಂಷ್ಮೆ ಸೂಚಿಸೆ 

ತ್ತದೆ. ಈ ಉಗಾಭೋಗ ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತೆಬ ಆಟಾರ್ಯರೆ 

ಯಾವ ಅವತಾರಾಂಶ ಸಂಭೂತರೆನ್ನೆಲಂ ತಿಳಿಸಿದಂಥದ್ದಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೂ 
ದ್ಯೋತಕವಾಗಿದೆ. ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೆಳೆದುಬಂದದ್ದರ ಹೆಚ್ಚೆ ಗಂರತುಗಳ 

ದೊರೆಯಲು ಇವು ನೆರವೀಯಂಶ್ಲೆವೆ. ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯನ್ನೂ ಇವು ತಿಳಿಸಂಪುನ 

ವಿನಃ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಯಂವಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಂಪಾಲು ಗ್ರಂಥ ' ಹಾಗೂ ಹೇ 
ದಾಸರ ಕೃಶಿಗಳನ್ನೆ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅನಾದಿ ಎಂದಂ ಆಗಲೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅದ£ 

ಪಲ, ಎಂದಿನಿಂದ ಉಗಮ ಆಯಿಶೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಖಚಿತ ದಿನಾಂಕ, ' ಕಾಲ ತಿಳಿಯ 

ದಾದರೂ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಗವಂವನ್ನು ನಿರ್ಭರಿಸಂವ್ರದರ ವಣಲಕ ಈ ಸಂಪ 
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ದಾಯ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಅವಧಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲೆತ್ನಿ ಸಬೇಕಷ್ಟೆ | ದೇವರ್ಷಿ ನಾರದರೇ 

ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯ-ಭಾಗವತಧರ್ಮಗಳ ಪ್ರಸಾರಕ, ಪ್ರಚಾರಕರೆಂಬ ಮಾತೂ 

ಇದೆ, “ನಾರಾಯಣನೆಂಬ ನಾಮದ ಬೀಜವ ಬಿತ್ತಿದ ಧರೆಯೊಳಗೆ'' ಎಂಬ ದಾಸರ 

ಉಕ್ತಿಯಂತೆ ಹ೦ದಾಸತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು ಬ್ರಹ್ಮಮಾನಸ- ಪುತ್ರರೆಂದಂ ಪ್ರಖ್ಯಾತ 
ರಾದ ನಾರದರ, ನಾರದರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆಯೇ ವೇದವ್ಕಾಸರಂ ಭಾಗವತ ರಚಿಸಿ 

ದೆಂಬುದಂ ಹಿರಿಯರ ಮಾತು. ಗೋಪಿಕಾಸ್ಟ್ರಿಯರ ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಿ, ಯಶೋದೆಯ ಪುತ್ರ 

ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಕೃಷ್ಣನ ವಿವಿಧ ಲೀಲಾ ವಿನೋದ, ರಾಧಾ ವಿರಹ ಪ್ರೇವಂ-ಉನ್ಮಾದ, 
ಗೆಜೇಂದ್ರನೆ ಮೊರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಗವತದ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳಂ, . ಇಲ್ಲಿರುವುದೆ ಹರಿ 

ಭಕ್ತಿಗಾಥೆ, ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪಾರಮ್ಯ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಾರದರಾದಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು 

ಗಾನ ಕೀರ್ತನ ನರ್ತನಾದಿಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವುದಂ, ಭಜಿಸಂವುದನ್ನೂ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂದಂ 

ತಿಳಿದಂ ಬರಂತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಪಂಢರಿಗೆಯ ಬಳಿಯ ಭೀಮಾ 

ನದಿಯ, 'ಪಾಂಡಂರಂಗನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿವರ ದೊರೆಯಂತ್ರವೆ. ಇದಂ ಹರಿದಾಸ 

ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಕ್ರಿ, ಶ. ೧೨೩೭ ತನಕ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಕಾರ 

ಪುಂಡಲೀಕನೆಂಬ ಭಕ್ತನ ಅನನ್ಯಭಕ್ತಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ, ತನ್ನ ಬಳಿ 

ಯಾವುದೆ ಆಸನ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಇರದ ಆ ಭಕ್ತ ಒಂದಂ ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟು '“ಇರಂ'' 

ಎಂದ, ದೇವರು ನಿಂತ ಈಗಲೂ ಆ ಅಭಂಗ ವಿಠಲ ಆದೇ. ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. 
ಭಾಗವತದ ಪ್ರಕಾರ ಬರುವ ಈ ಶ್ಲೋಕ, ಗೀತ, ನರ್ತನ ಭಜನಗೋಷ್ಠಿಯ ಬಗ್ಗೆ 

ಮಾಹಿತಿಯೂಯಂವುದಾಗಿದೆ ; 

ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಸ್ತಾಲಧಾರಿ ತರಲಗತಿತಯಾ ಬೋದ್ಧವಃಕಾಂಸ 

ವೀಣಾಧಾರೀ ಸುರರ್ಷಿಃ ಸ್ವರಕುತಲ ತಯಾ ಗಳರ್ತಾರ್ಜುನೋಭೂತ್ 

ಇಂದ್ರೊ' ವಾದೀನ್ಮೈದಂಗಂ ಜಯಜಯಸುಕರಾ ಕೀರ್ತಯೇತೇಕುಮಾರಾಃ 

ತತ್ಪಾಗ್ರೇ. ಭಾವಕರ್ತಾ ರಸರಚನತಯಾ.ವ್ಯಾಸಪುತ್ರ! ಶುಕೋಭೂತ್ 

ಸತತೆಂ ಕೀರ್ತಯಂತೋಮಾಂ ಯತಂತತ್ಕೃದೃಢವುಶಾಃ 

ನಮಸ್ಕಂತಶ್ಚಮಾಂ ಭಕ್ತಾ, ನಿತ್ಯಯಕ್ತಾ ಉಪಾಸತೇ (ಭಗವದ್ಗೀತೆ) 

ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಹಾಗೂ ` ವಿಠಲನುಶಾಸನೆ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆ 

ಪದ್ಧತಿ, .: ವಿಠಲನಿಗೆ :ಸವಂರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೂ, ಕ್ರಿ. ಪ, ೧೫ನೆ ಶತಮಾನದ ಮೊದಲಿಂದ 
ಆರಂಭ ಆದರೂ ಆದರ ಸುಳಂಹಂ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಿಗೂ ಮೊದಲೆ _ ಇದ್ದಿರಬಹಂದೆನ್ನ 

. ಬಹುದು.3* ``ಹಾಗೆಯೇ ಇದೊಂದು '.' ಅಖಂಡವಾಗಿ ಮಂಂದುವರೆದ ಪರೆಂಪರೆ 

ಯೆಂಂಬರಿದಂ ಸಂವಿದಿತ, ': ಭಾಗವತೆ ಧರ್ಮದಂತೆಯೇ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ 

ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ, 
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ಧ್ಯಾಯನ್ ಕೃತೇಯನ್ಯಜ್ಞ್ಜೈಃ! 

ಶ್ರೇತಾಯಾಂದ್ಕಾಪರೇ ರ್ಚೆಯನ್ 

ಯದಾಪ್ನೋತಿ ತದಾ ಪ್ಲೋತಿ 

ಕಲೌ ಸಂರ್ಕಿರ್ತೃ ಕೇಶವಂ (ಅ.2, ಶ್ಲೋ..17) 

ಇದನ್ನು ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಆದ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು 

ಹಾಗೆಯೇ ಸರಳ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಿಯಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಧ್ಯಾನವು ಕೃತಯುಗದಿ 
ಯಂಜನೆ ಯಜ್ಞವು ತ್ರೇತಾಯುಗೆದಿ 

ದಾನೆವಾಂತಕನ ದೇವತಾರ್ಜನೆ ದ್ವಾಪರಯಂಗಗೆದಿ | ಆ ಮಾನವರಿಗೆಷ್ಟು 

ಫಲವೊ ಅಷ್ಟು ಫಲವು | ಕೆಲಿಯುಗದಿ ಗಾನದಲಿ ಕೇಶವಯೆನಲು | 

ಕೈಗೂಡುವನು ರಂಗ ವಿಠಲ 138 

ಇದನ್ನೆ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಒಂದೆಡೆ ಸರಳ "ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ವಿಧದಲ್ಲಿ 

ಕಂಡರಿಸಿದ್ದಾರೆ, 

ಧ್ಯಾನವು ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ 

ಯಜ್ಞಯಾಗವು ಶ್ರೇತಾಯಣಗೆದಲ್ಲಿ 

ಅರ್ಚನೆ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನ ಮಾಶೃದಿ 

ಕಲಿಯುಗಗಲ್ಲಿ ಮಂಕುತಿಯನೀವ ಪುರಂದರವಿಠಲ, 

ಕೀರ್ತನದುಪಾಸನೆ ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯಂದಾರಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಕ, ಪ್ರಚೋದಕ ಕೂಡ, 
ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ, ಸಂಗೀತಗಳೇ, ಜೀವಾಳ, ಸೀಯಾಳ, ' ವಿವಿಧ ವಿಷಯ 

ಶೃಷ್ಣೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯರೀಶ್ಕಾ ತೃಪ್ತಿದ್ವಿಪಪಡಿಸಿ ಭಗವದ್ಧಿಷದತ್ತ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತೆ 

ಮಾಡುವ ಸೀಯಾಳವೆಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗದಂ, ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಮೃಗ, ಪಶಂಪಕ್ಷಿ, ನಾಗಸರ್ಪ 
ಕೂಡ ಮೈಮರೆಯುತ್ತದೆಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಡವೇ ? ಸಂಗೀತವನ್ನೆ ಹರಿದಾಸರಶಿ 

ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಕಸನಸಾಧನವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆರಂ. ಬೋಧೆಯ ವರಾತಿಗಿಂತ, 

ಕಿವಿಗಿಂಪಾದ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವ ಗಾನಮಾಧಂರ್ಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರಂ. 
ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರಾದ ತ್ಕಾಗರಾಜರಂ ಹೇಳಂವಂಶೆ, 

“ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾನ ವಿಹೀನಲಕಂ ಮೋಕ್ಷವಂಣ 11ಲದಾ॥'' ಸಂಗೀತದ ಜ್ಞಾನ ಗಂಧ 

ವಿಹೀನರಿಗೆ ವಂಂಕ್ರಿಯಖಂಟೆ ? ಎಂಬ ಮಾತು ವಂನನೀಯವಾದದ್ದು.. ಹರಿದಾಸ 

ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಸಂಗೀತದೊಡೆಗೂಡಿ ಹಾಸಂಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿತು, 
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ಹರಿದಾಸರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರದಾಸರೆ, ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ದ್ವೀತಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದ 
ಪ್ರಮುಖ ಹರಿದಾಸರಾದ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರು, ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರೂ ಹರಿದಾಸರ 
ಲಕ್ಷಣ ಚರೈಗಳನ್ನು ಕಂರಿತೇ ಒಂದು ಸುಳಾದಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೊರತಾಗಿ 

ಎಲ್ಲರೊ ಅವನ ದಾಸರುದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಹರಿದಾಸರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 
ಪ್ರರಂದರದಾಸರಂ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ವ್ಯಾಪಾರದ ರೂಪಕದ ಮೂಲಕ ಹರಿದಾಸ 

ವೃಶ್ತಿಯನ್ನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. Br 

ವ್ಯಾಪಾರಎಮಗಾಯಿತು. 

ಶ್ರೀಪತಿಯ ಪುದಾರವಿಂದ ಸೇವೆವೆಂಬೊ ॥ಪ॥ 

ಹರಿಕರುಣವೇ ಅಂಗಿ ಗುರುಕರುಣ ಮುಂಡಾಸು " 

ಹರಿದಾಸರ ದೆಯವೆಂಬೊವಲ್ಲಿ, 

ಪರಮಪಾಪಿ ಕಲಿ ಎಂಬ ಪಾಪಾಸುಮೆಟ್ಟೆ 

ದುರಾತ್ಮರಾದವರ ಎದೆಮೇಲೆನಡೆಯುವಂಥ 80॥ 

ಬಿಳಿಯ ಕಾಗದ ಹೃದಯ, ಬಾಯಿಕಲನುದಾನಿ 

ನಾಲಿಗೆಯೊಂಬೋದೆ ಲೇಖನಿಯು ಶ್ರೀ 

ಲೋಲನ ಕಥೆ ದಿವ್ಯನಾಮಂಗಳ 

ಶೀಲಮನವಿ ಬರೆದು ಹರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಂಥ ॥೨॥ 

ನುಡಿನುಡಿಗಾನಂದ ಭಾಷ್ಟ ರೋಮಾಂಚನ 

ಮುಡಿಪಿನೊಳಗಿಟ್ಟು ಕೈಜೀತವು 
ಕಡೆಯ ಸಂಬಳಕೆಲ್ಲ ಮುಕುತಿಸಾರ್ಧವನ್ನು 

ಕೊಡುವಂತೆ ತಿರುಗೆದ ಚೀಟಿ ಬರೆಸಿಕೊಟ್ಟಿ ॥ 

ಕಂಡಕಂಡವರಿಗೆ ಕಾರ್ಪಣ್ಯವ ಪಟ್ಟು 

ಮಂಡೆ ಅಡ್ಡಾಗಿ ನಾ ಬಳಲಲಿಲ್ಲ 

ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ `ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನು - 

ದಂಡಿಸಿ ವೀಳ್ಯವಕೊಟ್ಟು ಸೇವೆಯೊಳಿಟ್ಟ 1೪॥ ‘ 

ಘಿ 

ಹರಿದಾಸನ'ಕರ್ತವ್ಯಗಳನೇಕೆ. ಅದರೆ ಹರಿದಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ | 
ಪಂಥ-ಆ ಪಥಕ್ಕೆ ಆತ ಬದ (ಕಮಿಟೆಡ್), ಅರ್ಪಿತ (ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್, ಜನತೆಗೆ ಧರ್ಮ 

ಸಾರಂವ ಪ್ರವಾದಿ- -ಮಿಷನರ ಅತ, . ಭಕ್ಷಿಬೋಧನೆ, ನೀತಿಯನ್ನು ಹಾಡುಗಳ ವೂಲಕ 
ಕಲಿಸುವುದಂ, ಒಟ್ಟಾರೆ, ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯದ ಉದ್ದಾ ರದ ಹಾದಿ ತೋರುವುದಂ. 

ಆಂದರೆ, ಅವನಂ ಧರ್ಮ ಅದರ ಸ್ಥ ಸ್ವೈರೊಪ- ತಾನಂ ಜೇಳಿಬೇಕುದ್ದೆ (ನೆಂಬಂದನ್ನು ಆರಿತಿರ 

ಬೇಕು, “ತ 
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ಗುರುವಣಖೇನ-ತಿಳಿದದರ' ಸೇವಾ ವಂೂಲಕ ತಿಳಿವಿನ ಸುಧೆಯನ್ನಾತ ಎಷ್ಟು ಮೊಗೆ 

ಮೊಗೆದರೂ ಸಾಲದಲ್ಲವೇ? ಹರಿದಾಸನಂ ಭಕ್ತನೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಂದು ಹೇಳುವುದಂ 
ದ್ವಿರಂಕ್ರಿಯಾಬಾತಂ. ಆದರೆ ಆ ಭಕ್ತಾ (ಎಸ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ. ನೀತಿ ಮಾರ್ಗ ಪಾಥೇಯ 

ನಾಗಿರಬೇಕು, ಉದ್ಯಾರದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು. ತನ್ನ ಅನಂಭವ-ಅನುಭಾವದ ಈ ಬೆಳಕಿ 

ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರಲೂಬೆಃಕು. ಆಗಲೆ ಆತ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಂವ' ಚೈತನ್ಯ 
ಪಡೆಯಬಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಆತ, ಬಡಶನವನ್ನೆ ವೃತವಾಗಿ ಧರಿಸಿರೆಬೇಕು, 
ಮಧಂಕರವೃತ್ತಿ (ಭಿಕ್ಷೆ) ಹರಿದಾಸ ಪಂಥದ ಕಾಯೆಕ., ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಹರಿದಾಸರಾಗಿ 

ಬಾಳುವುದು ಬದುಕಿ ಸಾಫಲ್ಯ ಕಾಣಂವ್ರದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ವಕಾತಲ್ಲ. ಆದರೂ 

ಪುರಂದರದಾಸರಂಥವರು, ರಾಜನಾಗಿದರ್ದ ದಾಸನಾದ ಕನಕದಾಸನಂಥವರಂ ತಾವು 

ಬದುಕಿ, ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಬಾರಿದೀವಿಗೆಗಳಾದರಂ (beacon ight) 

ವಿಜಯದಾಸರಂ ರಚಿಸಿರಂವ ಹರಿದಾಸಲಕ್ಷಣ ಸಂಳಂದಿಯಂ ಹೀಗಿದೆ ; 

ಹರಿದಾಸರ ಲಕ್ಷಣ ಇರಬೇಕು ಈ ಪರಿ ! ಗರಂವ ಕೋಪ ಮಂದವಂತ್ಸೆರಾದಿ ಬಿಡ 
ಬೇಕು । ವಂರುತ ಮತಕೆ ಎಲ್ಲೆ ಸರಿಗಾಣೆನೆನಂತಲಿ | ಧರೆಯೊಳು ಕೂಗಿ ಡಂಗುರವ 

ಹೊಯಲೆಬೇಕಂ 1 ಎರಡಾರು ಪುಂಡ್ರವ ವಿರಿಚಿಸಿ ಪಂಚವಂದ್ರಾ | ಧರರಾಗಿ 
ತಪ್ಪಾಂಕಿತ ಧರಿಸಬೇಕಂ' ಭುಜದಲ್ಲಿ | ಶಿರಚೊವಣ್ರ'ಹರಾದ್ಯರಿಗೆ ತಾರತಮ್ಯ ಭಾವದಿಂದ. 

ಎರಗಿ ಎನ್ನೊಳಗಿದ್ದೂ ಪೊರಿಯಂದಾಡಲೆಬೇಕು । ಕರಣ ನಯನ ಶ್ರವಣ ಚರಣದಾಸ 
ವದನ | ಪರಿ ಪರಿ ಅಂಗಗಳು ಹರಿವಿಶ್ತವೆನ್ನಬೇಕು 1 ಗುರಂಹಿರಿಯರಿಗೆ ಆದರಪೂರ್ವಕ 

ದಿಂದ ಕರವ ಮಃಗಿದಂ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನಂತಿಸಬೇಕಂ । ನೆರೆ ಹೊರೆಯವರಿಗೆ ನಿರುತ ಇದ್ಮರಂ 

ಬೇ ! ಸರಗೊಳಿಸದೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಲಿರಬೇಕಂ । ಹರಣ ಹರಿಯಾಧೀನ ನೆರೆದ ಸತಿಸಂಶರಂ | 

ನಿರಂತ: ಹರಿಗೆ ದಾಸರಂ ಎಂದಂ ಗುಣಿಸಬೇಕು 1 ಪರಮ ಭಕುತಿ ಜ್ಞಾನ ವಿರಕಂತಿ 

ವರ್ಗವು 1 ದೊರಕಂವದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗವಾಗಬೇಕಂ । ಹರಿವಾಸರ: ಹರಿಚರಿತೆ ಹರಿ" 

ಶ್ರವಣ ಹರಿಪೂಜೆ । ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಅಂತರ ಶಂಚಿ ಇರಲಿ ಬೇಕು । ಹರಿಪರದೇವತಿ ವಿಜಯ 

ವಿಠಲ ಗತೀ । ಸುರರಾದ್ಯರಿಗೆಂದಂ ಉರವಣಿಸಿ ನಂಡಿಬೇಕಂ ॥ ೧ ॥ 

ಮಟ್ಟ ತಾಳ 

ಪರಧನ ಪರಸತಿ ಪರನಿಂದ್ಯರವರ. ! ಸರಸದಲ್ಲಿರದೆ ಚರಿಸಬೇಕಂ ದೂರ । ನರರಂ 

ಬೈದರೆ ಆದರವೆಂದಂ ತಿಳಿದಂ । ಹರಂಷಪಡಲಿಬೇಕೆಂ ಸುರತರಂ ದೊರೆತಂತೆ । ಕರೆದಂ 

ಮನ್ನಿಸಿದರಂ ಇರಳಂ ಹಗಲಂ ಪಾಲಂಗೆರೆವ ಸಂರಧೇನಂ' ಬರಡಾಗಿನಿಂದ ಪರಯಂದೆನ 
ಬೇಕು 1 ನೆರದಂ ಸಂದಣಿಯೊಳು ಚರಿಸಬಾರದಂ ಪೋಗಿ 1 ಬರಿದೆ ಕುಳಿತಂ ಹಾಳ 

ಹರಟೆಯ ಪೇಳೆಡಲೆ | ವಂರಿಯದೆ ಸೊಲ್ಲು ಇರಬೇಕಂ ತನ್ನೊಳಗೆ 1 ಪರಮ ತತ್ವವ 

ತಿಳಿದು ದಂರಂಳರಿ-। ಗರಂಹದಲೆ ಸಂರಿಯಂ ಬೇಕು ಸಂಖವ। ವಂರಳೆ ವಂರಳೆ ನೆನೆದು ಪರವಂ 

ಗಂಪ್ತನಾದವಿಜಯಂ ವಿಠಲ 1 ಲರೇಯನ ನೆರೆ ನಂಬಲೆಬೇಕಂ ಕಂರಂಹ ಕಾಣುವಂತೆ ॥೨॥ 
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ತ್ರಿನಿಡಿತಾಳ 

ಲೇಸಾದರಂ ಹರಿಯ ಕಾರಂಣ್ಯವೆನಬೇಕಂ ! ಲೇಸಾಗದೆ ಬಲಂ ಮೋಸದಲ್ಲೆ । 
ಕ್ಲೇಶ ಬಂದಡರಲಂ ಏಸು ಜನ್ಮದ ಪಾಪ । ರಾಸಿಯ ಫಲಿಸಿತೊ ಎನ್ನ ಕರ್ಮ ! ಈ 

ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ಲಾಪ್ತವಾದದ್ದೂರಂ ಅನಂಭವಿಸದಲೇ ಬಿಡದು ಸಿದ್ಧವೆಂದು । ಲೇಶ 

ವಾದರು ದಃಖಹಚ್ಛಿಕೊಳ್ಳದೆ ವಂಹಾ ತೋಷದಲ್ಲಿರಬೇಕಂ ನೋಯಂದಲೆ । ಶ್ರೀಶನೆ 
ಗತಿ ಎಂದಂ ಬೇಸರದಲೆ ಬಂದ ॥ ಕ್ಲೇಶಗಳಿರಬೇಕು ಬಂದಾಗಲಂ । ದೇಶ ಕಾಲಗುಣ 

'ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹರಿ ಇರೆ । ಘಾಸಿ ಎಲ್ಲಿದೊ ಎಂದು ನಲಿಯಬೇಕು ! ಶ್ರೀಪತಿ ಕಾಲವೇದ 

"ಜೀವ ' ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ । ನಾಶವಾಗವು ಭೇದ ಅನಲೆಬೇಕು 1 ವ್ಯಾಸ ವಚನ ಮಧ್ಯ 

ರಾಯರು ಮಾಡಿದ ಭಾಷ್ಯ ಸಮ್ಮತದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು । ವಾಸುದೇವ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ 

ಎಠಲನ್ನ । ದಾಸಾನೆಂದಾಸರ ದಾಸನಾಗಲೆಬೇಕು ॥ ೩ ॥ 

ಅಟ್ಟಿ ತಾಳೆ 

ಬಡತನ ಬಂದರಂ ಹಿಗ್ಗುತಲಿರಬೇಕಂ । ಜಡನಾಗಿ ಬಾಹಿರದಲ್ಲಿ ತೋರಲೆಬೇಕು | 
ಅಡಿಗಡಿಗೆ . ಲಜ್ಜೆಗೆಡಬೇಕು ಸರ್ವದಾ । ಒಡಲಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೆ ದೃಢ ಇರಬೇಕು 1 

ಒಡವೆ ವಸ್ತ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತ್ರಿಲೋಕದ 1 ಒಡಿಯಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೆಂದು ಬಿಡದೆ. ನಂಬಲೀ 
ಬೇಕಂ | ಯಡಿಗೆ ಪರಿವಿಂತೆ, ಧಾನ್ಯ ತರಲಿಬೇಕು ಕೊಡಬೇಕು ಒಬ್ಬರಿಗದರೊಳಂ 1 

ಕಡುಗಲಿ ವಿಜಯೆವಿಥಲ ರಂಗನ ಪಾದ ! ಪಿಡಿದಂ ಭಜಿಸಬೇಕಂ ನಲಿನಲಿಬಾಡುತ್ತ ॥೪॥ 

ಆದಿತಾಳ 

೨. ಉಟ್ಟದಕ್ಕೆಂತ ಮೇಲಂ . ತೊಟ್ಟದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಂ | ಇಟ್ಟದಕ್ಕಿಂತಮೇಲಂ 

” ದಿಠಲನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮನ 1 ವಣಟ್ಟಿ ನವಿಂಸಲಿ ಬೇಕಂ ಬಲುವ ಹಿತದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಹಾಸದಲ್ಲಿ 
ಚೀರಿ । ಚಿಟ್ಟಕ್ಕಿ ಕೂಡಿ ತೂಗಂತ ಇಷ್ಟ ಸಂಖಕ್ಕಿಂತ ವೇಲು । ದಟ್ಟಡಿಯಿಂದ ತಿಳಿದಂ 

ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇರಲಂ | ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪುತ ಅವರಿಗರಿಷ್ಕವು ಪರಿಹಾರ । ಹಂಟ್ಪು ಸಾವಿಲ್ಲದ 
ವಿಜಯ ವಿಠಲ ತಾನಂ | ಕೊಟ್ಟ ಸಾಕಂವ ದಯವಿಟ್ಟೂ ದಾಸನ ಮಾಡಿ 1೫॥ 

ಜಕೆ 

ಈ ಪರಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅನಂತ ಜನುಮಕ್ಕೆ 1 
ತಾಪತ್ರಯಗಳಿಲ್ಲ ವಿಜಯ. ವಿಠ್ಠಲ ಬಲ್ಲ ॥ ೬ ॥ 

ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯದಾಸರು ಬಹಂ. ಉದ್ದನಾದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಸಿದ್ದಾರೆ. 
ಹರಿದಾಸೆನೆಂಬುವನಂ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಅವನ ಅರ್ಹತೆ ಜೀವನ ಪರಿ ಹೇಗಿರಬೇಕೆನ್ನಲಂ, 
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ಹರಿದಾಸರು ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದೆ ಹರಿದಾಸನಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು. ಅಂಕಿತವನ್ನು 
ಪಡೆಯಂಬೇಕೆು (nom de plume) “ಆಂಕಿತ' ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರ 

ದಾಯದ ಪರಿಭಾಷೆ "*...... ನೂತನ ಜೀವನದ ಸಂಕೇತವೆ ಅಂಕಿತ. ಅಂಕಿತವೆಂದರೆ 

ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಚಿನ್ನೆ ಎಂದರ್ಥ". 
ಸಾಧನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಭಕ್ತಿಯ ಒಲಂಮೆ ಬಲುಬೆಂಗಳಿಂದ ಭಗವಂತ 

ನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡವನ ಬದುಕು ಇತರ ಲೌಕಿಕರಿಗಿಂತ ಸ್ಚಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂಕಿತದ 
ರಹಸ್ಯವೇ ಇದು, ಭಗವಂತನನ್ನೇ ನಂಬಿ, ಆವನ ಪ್ರೀತೃರ್ಥವೆ ಈ ಬದುಕು 
ಸಾಗಿಸಂವನೆಂಬ 'ದೀಕ್ಷೆ'ಯನ್ನೂ ಸದ ರಂವಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಂವಾಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ 

ಚಿನ್ಸೆಯಿಂದ ಸೂಚಿಸಂವುದು, ಗುರುವಿನಿಂದ ಭಗವಂತನ . ತತ ಕೈದ ಬಗೆಗೆ ಉಪದೇಶ 

ಹೊಂದಿ ದೇವರ ಹೆಸರೊಂದನ್ನು ಗುರುಗಳಿಂದ ಪಡೆವ ಪದ್ಮಶಿ-ಅಂಕಿತ ಪದ್ಮತಿ. ಇಲ್ಲೆ 

"ವಿಠಲ' ನಾಮ ಸೆ:ರುವುದ್ದು, ವಿಠಲಭಕ್ತಿ, ವಿಠಲನಂಐ ಇಸನೆ, ವಿಠಲನ ಪ್ರೀತಿಗಳಿಂದ! 

(ವಾದಿರಾಜರಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸ ರಂಕಿತೆದಲ್ಲಿ ವಿಠಲ ಶಬ್ದವಿಲ್ಲ. 

ಆ, ಶ್ರುತಿ, ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಚಲ ನಂಬುಗೆ, ವಿಶ್ವಾಸ 

ಆ. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಲಾಗಿ ಹರಿದಾಸ ಸಾಲ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ: ಸಾಲದಂ ಎನ್ನು 

ವಂಶಿಲ್ಲ, ತನ್ನ. ಸಂಪಾದನೆ ನಾಳೆಗೆಂದು ಇರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವನ ಶಪಥ. 

ಅದರಂತೆಯೆ ನಡೆದಂಕೊಳ್ಳಬೇಕು, 

ಇ. ಅಂದು ಆರ್ಜಿಸಿದ ಆದೇ ಉಂಡು; ನಾಳೆಗಿಡದೆ ಹಾಗೆಯೆ ದಿನನಿತ್ಯದ 
ಅಹಾರವನ್ನು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಬೇಕಂ (ವಂಧುಕರವೃತ್ತಿ)ಯೆಂದೇ ಪುರಂದರದಾಸರಂ ಕರೆ 

ದಿದ್ದಾರೆ, 

ಈ. ಹರಿನಿಂದೆ, ಹರಿಯಪ್ರೀತಿ ಇರದ ಅಪಾಚ್ಯವಕ್ಕೂ ಕೇಳಕೂಡದಂ.. 
: ಉ. ಅವನ ಜೀವನವೆ ಹರಿಯರ್ಪಿತ-ಹರಿಯಂ. ಸ್ಮರಣೆ, ಹರಿಯ ಸರ್ವೋತ್ತ 

ವಂತೆ ಪಂಹಾತ್ಮೆ, ಅದೇ ಧ್ಯಾನ ನಿರಂತ; ` 

ಊ.' ಹರಿದಾಸರ (ಏಕಾದಶಿ) ಹರಿದಿನವೃತ ಆಚರಣೆ ಬಿಡಂವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ 

ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೆಯೇ ನಡೆದಂಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

ಖಂ. ಹರಿನಿಂದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಯಂತಶ್ಚಿತ್ಯ, ಆಶ್ಮಕಂದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 
ಅಂಕಿತವನ್ನು : ಕೊಡಂವಲ್ಲಿ ಈ ವಂತ. (ವಂದ ಸಮತ) ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರ 

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾರ್ದಿಕ ಸಂಗವು ಹಾಗೂ ಅದರ ವಂಂದಂವರಿಕೆ ಎಂಬಂದೇ ಆಂತರಾರ್ಥ, 

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧ್ಯಾನ ಇವು ಬದುಕಿನ ಅತ್ಯಂತ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಯೆ. ವಂನುಷ್ಯನ ಪ್ರಗತಿ 

ಯನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವಂತದ್ದ. ಹರಿದಾಸನಿಗೆ ಇದೇ ವಂಖ್ಯ. 
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ಅಂಕಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದವಲ್ಲ, ಅದಂ ಹೊಸ ಶಿಷ್ಯನ ಅಂಕಿತದಿಂದ ಪ್ಲಾ ಫರಂಭವಾಗಿ 

ಗಂರುವಿನ ಅಂಕಿತದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 
' ಉದಾ: ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಶ್ರೀವಿಕಲರಿಗೆ ಅಂಕಿತ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ 

ದಾಗ 

ಶ್ರೀದವಿಕಲ ಸರ್ವರಂತರಾತ್ಮಾ 

ನೀದಯದಿ ಒಲಿದು ನಿತ್ಯದಲೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ॥ ಪ ॥ 

ಮಾತರಿಶ್ಚಪ್ಪಿಯ ಸುರೇತರಾಂಶಕನೆಪುರು 1 

ಹೂತನಂದನ ಸಖ ನಿರಾತಂಕೆದೀ | 

ನೀ ತೋರು ಮನದಿ ಸಂಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೆ ಒಲಿದು 

ಹೋತಾಹ್ನಗುರು ಜಗನ್ನೂ ಸಿಥವಿತಲ ಬಂಧೂ... 
9 

ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಬುಗೆ, ಅಚಲ ವಿಶ್ವಾ; ಸ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ 8 ಪ್ರೀತಿಯೇ ವಂಖ್ಯ, 

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ''ಶ್ರೀದವಿಠಲ''ಎಂದಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ "ಜಗನ್ನಾಥ 
ವಿಠೆಲ'' ದಂಕಿತವಿದೆ. ಇದನ್ನು "ಮಂದ್ರಿಕೆ'' . (ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಧನ) ಎಂದಂ 

ಕರೆಯಂತ್ತಾರೆ, ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ. ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ, ಗುರುವು ಶಿಷ್ಯನ 
ಸ್ವರೂಪಗುಣವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಬಿಂಬರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪ 

ವನ್ನು ನೆನೆನೆನೆದು ಅಂಕಿತವನ್ನು. ಆರಿಸಂವರೆಂದಂ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗುರುವು ಆಂತೆಯೆಂ 

ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಖನಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂಕಿತಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ಲೇರಣೆ, ಯಾವುದೊ 
ಸೂಚನೆ ಆಗುತ್ತವೆಂದು ನಂಬಂಗೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ವಂಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಂ ತಮ್ಮ “ದ್ವಾದಶ 
ಸ್ಲೋತ್ಪ''ಕ್ಕೆ "ಆನಂದ ತೀರ್ಥ” ಅಂಕಿತವಿರಿಸಿರುವುದು ಗವಂನಾರ್ಹ, « ಶ್ರೀಪಾದ 
ರಾಜರ ' ಅಂಕಿತ, ಅವರ ಉಪಾಸನಾದೇವತೆಯಾದ "ರಂಗ ವಿಠಲ", pe ಪ್ರೀಯ 
ಶಿಷ್ಯ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾ ಸರಾಯಂರು ತಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಉಪಾಸಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನೆ “ಟ್ರ ಕಕ್ಷೆ ಷ್ಣ” 

ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಪ್ರರಂದರವಿಠಲರ "ನಂತರ ಇದೇ ಹರಿ 
ದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯಂವಾಗಿ, ಪಂಥವಾಗಿ ಮಂಂದಂವರೆಯಿತಂ, . ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಂದರ 

ದಾಸರ ಪ್ರಭಾವದ ಆಳವು ಅಷ್ಟೇ ಗವಂನಾರ್ಹ, ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಗೆಂದಂ 

ವಂಖೇನ ' ಅಂಕಿತ . ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸ್ಕಾ ಹಸಿದವರ 

ಪುರಂದರದಾಸರು; ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಂ-ವ್ಯಾಸರಾಯಂರಿಗೆ ಸವಂಯ ಸ್ಬೂ ರ್ತಿಯ ಅಂಕಿತ, 

ಆದರೆ, ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೆ ಗುರಂವಂಖೇನ ದೊರೆಯಿತು, ಅಂಕಿತನಿರದ ಶರೀರ, 

ಜ್ಞಾನ, ಕೃತಿ, ಶೋಭಿಸೆದೆಂದೆ ದಾಸರಂ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
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ದಾಸನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಏಸು ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ । ಭಾಸುರರನಿಕೋಟಿ 
ಶ್ರೀಶ ಸುಗುಣವಂತ | ಸಾಶರಹಿತ ನಿನ್ನ ದಾಸರ ದಾಸ್ಯವ । ಲೇಸಾಹಿ 

ಕೊಡು ಕಂಡ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ 

ಅಂಕಿತ ವಿಲ್ಲದ ದೇಹ ನಿಷಿದ್ದ 1 

ಅಂಕಿತವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯ (ವ್ಯ) ಶೋಭಿಸದಂ । ಅಂಕಿತವಿಲ್ಲದಿರಬಾರದಂ ಎಂದು | 

ಪಂಕಜನಾಭ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠಲನ | ಅಂಕಿತವೆನಗಿತ್ತ ಗಂರು ವ್ಯಾಸವಂಂನಿರಾಯ |14 

ಈ ಅಂಕಿತ ದಾಸದೀಕ್ಷೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಭಜನೆ, ನಾಮಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಹಾಗೂ 

ಹರಿದಾಸವೃತ್ತಿ -ಸಂಪ್ರದಾಯಂ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಅಚಲ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಂದಲೇ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ, 
ವಿಜಯಂವಿಠಲ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಂಥ ಹರಿದಾಸರಂ ದೈವಸಾಕ್ಷಾಶ್ಯಾರ ಪಡೆದಂಕೊಂಡದೂ. 

ಪುರಂದರದಾಸರ ಉಪಾಸ್ಯದೇವತೆ ಪಂಢರಿಗೆಯ  ವಿಠಶಲ-ಅನವರತವೊ ಅವನ ನಾವಂ 

ಸ್ಮರಣೆಯೇ ದಾಸರಿಗೆ ! ಪಂಢರಿಗೆಯ ಪಾಂಡುರಂಗ, ನಾದಬ್ರಹ್ಮ-ದುರಿತನಿವಾರಿಸಂವ, 
ಕ್ಷಣೆಂಯೆ ಮೂರ್ತಿವೆತ್ತವನಾತ! ಹಾಗೆಯೇ ತಿರಂಪತಿ ತಿರಂಮಲೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 

(ತಿರಂಪತಿ ಎಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಗಂಡ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಶಿ ಎಂದು ಅರ್ಥಯಿಸಬಹಂದಂ) 

ಹರಿದಾಗೆರಿಗೆ ಕಾಂಚನಬ್ಬಹ್ಮನಾದರೆ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನಬ್ರಹ್ಮನಾದ ; ಭಕ್ತಿ 
ಮಾರ್ಗದ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಹರಿದಾಸರು ವಿಠಲವಿಠಲನೆಂದಂ ಭಜಿಸಂತ್ರ, 

ನಂಡಿಸುತ್ತ, ನರ್ತಿಸುತ್ತ, ನಾದಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಜಯಂದಾಸರಂ 

ಹೇಳುವಂತೆ : "ತಪ್ಪ ವಯದ್ರಾಂಕಿತ ಧರಿಸಬೇಕು ಭಂಜದಿ । ' ಅನ್ನಪಾನಕ್ಕೆ ಅವಸರ 

ಬೇಸದಿರಬೇಕು | ಅಂದವರು ತನಗೆ ಬಹಳ ಬಂಧಂಗಳಿನಲಿಬೇಕು । ಇಂದ್ರಿಯಗಳನೆಲ್ಲ 
ನಿಗ್ರಹಿಸಚಿಕಂ । ಭಾವಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ತಿರಂಗಬೇಕು 1" ಇದೇ ಹರಿದಾಸ ದಿನಚರಿ, 

ವಂಧ್ವವಂತ "(ಅಥವಾ ಮರುತವಂತಃವಾಯಂಮತ) ನಿಷ್ಠೆ -ಅದರ ಪದ್ಯತಿ-ಅನಂಸರಣೆ, 

ತಿನ್ನುವುದಂ ಕಂಡಿವುದರಲ್ಲಿ ಜಪಲವಿಲ್ಲದಿರಂವಂಥದು, ಯಕಾರು ಏನೆ ನಿಂದಿಸಲಿ, ತೆಗಳಲಿ, 

ಅವರೇ ತನ್ನ ನಂಟರಂ, ಇಷ್ಟರಂ, ಎಂದರ್ಥ ವಂನೋಧವ“೯ | ಯಾವಾಗ ಯಾವುದೆ 

ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇರಂವು, ಚಾಪಲ್ಯ ತೋರಬಹಂಬಾದ ಇಂದ್ರಿಯರಿಪು ನಿಗ್ಬವ, ತನಂ 

ಮನ ಅಂತರಂಗ ಭಾವ, ಶುದ್ಧಿ, ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿ! ಇದು ಹರಿದಾಸ ವೃತ್ತಿ, ಇದಂ 
ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಾರಕರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನೂ (Varkari 
system) ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲುವುದಾದರೂ, ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬಂನಾದಿಯಿಂದೆ, 

ವಾರಕರಿ ದಾಸರಾದ ಜ್ಞಾ ನದೇವ, ನಾಮದೇವ, ಏಕನಾಥ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಂತರಂ 

ವಿವಿಧ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಿದರು. ಚೈತನ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದಂ 

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಿದ್ದು, ಒಂದಂ ಜಪವಂಂತ್ರ, ರಾಮಕೃಷ್ಣಹರಿ, ಹಾಗೂ 

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ, 
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ಸಮರ್ಥರಾವಂದಾಸರಂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಂಶರಂ, ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ 

ಮಹಾರಾಜರ ಗುರಂಗಳಂ; ಹನಂಮಂತನ ಆಂಶಸಂಭೂತರೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ, ಹಾಗೂ 

ಅನೇಕ ಹರಿದಾಸ ಕೃತಿರಚನೆ ಮಾಡಿದ ರಾವಂನಂಪಾಸಕರಂ, ಅವರ ಮಂತ್ರವೊಂದೆ : 

“ಫ್ರೀ ರಾವಂ ಶ್ರೀ ರಾವಂ'' ಎಂಬಂದಂ, ರಾಮದಾಸರ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಂ 
ಹೆಸರು ಸ್ವರೂಪ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಉತ್ತರದ ಕಡೆಯ ಆನಂದ ಸಂಪ್ರ 

ದಾಯದ ಅನಂಯಾಯಿಗಳಾದ ರಾಮಾನಂದ, ಅವರ ಪ್ರಿಯಶಿಷ್ಯ ಕಬೀರ, ಅವನ ವಂಗ 
ಕಮಾಲ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರಂ, ಜನಾರ್ದನ ಸ್ವಾವಿಂ, "ಏಕನಾಥ್ ಹೀಗೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ 
ಉಪಾಸನಾಮಂಂಶ್ರ : 'ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ', ಇವರಂ (ಜನಾರ್ದನಸ್ವಾವಿಂ) 

ಅನುಸರಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕಾಶ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನೂ. ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹರಿ 
ದಾಸರಂ ಬಂದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಪ್ರಚಲಿತಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಅವುಗಳಿಗೆ 

ಸಾಪೆಾನ್ಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ. ವಾರಕರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ 

ದವರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ, ಅವರಂ ಶಂಕರರ ಅದ್ಭೈತ ಶಾಖೆಯವರಾದರೂ ಪಂಚ 

ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜಕರಂ, ವಿಠಲನಾಥನೆ ಅವರ. ಪರವಂಪ್ರಿಯ ದೈವ. ಅವನೆ ಪರದೈವ, 

ಕೃಷ್ಣನ (ನಂದಲಾಲ) ಬಾಲಲೀಲೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಿಯ... ಪಂಢರಿನಾಥನಂತೆಯೆ 

ವಾರಕರಿಯಂವರಿಗೆ ಶಿವನಂ ಇಷ್ಟದೇವತೆಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬ. ಹರಿಹರರಲ್ಲಿ ಅವರು ಭೇದವೆಣಿಸಿದ 

ರಲ್ಲ, ಏಕಾದಶಿ (ಹರಿವಾಸೆರ) ಅವರಿಗೆ ಉಪವಾಸದ ದಿನ. ಹಾಗೆಯೆ ಪ್ರತಿ ಸೋವಂ 

ಮರವು ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವೆಂದಂ ಆಚರಿಸಂವುದು ಅವರ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಏಕಾದಶಿ 

ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಂರಂಗವಿಠಲನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜಿಸುವುದಂ, ತಂಳಸೀಮಾಲೆ 

ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವುದಂ, ವಾರಕರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರ ಪ್ರವಂಂಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಂ, ಭಜನ 

ಗೋಷ್ಠಿ ಕಥುಗೋಷ್ಠಿ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಇಷ್ಟದೇವತಾ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಅವರಂ 
ಅನಂಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪದ್ಧತಿ, ನಾವಂಜಪದ ಬಗ್ಗೆ ಆವರಿಗೆ ಅತುಳವಿಶ್ವಾಸ (ತುಕಾರಾವಂ 

ನಂತೂ ತನ್ನ ಅಭಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಂಂಬ ಗೌರವ ತೋರುತ್ತಾನೆ.) 

ಅದನ್ನೆ ಹರಿದಾಸರು ಆನಂಸರಿಸಿದಂತಿದೆ; : “ರಾವಂವಂಂತ್ರವ ಜಪಿಸೊ, ಹೇ. ವಂನಂಜ, 
ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರೆ ನೆಚ್ಚಿ ಕೆಡಲು ಬೇಡ | ಸೋವಂಶೇಖರ ತನ್ನ ಭಾವಿಂನಿಗ್ಸೇಳಿದ 
ಮುತ್ರ...''ಇಷ್ಟಾದರೂ ಪ್ರಪಂಚದ ಬದಂಕನ್ನು ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕಡೆಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. 

ಅವರದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಬದಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅನಂಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಯೋಗ. 
_ ಹರಿದಾಸರು. ವಾರಕರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಒಂದಂ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ 

ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ: ಅದು ಶಂಕರರ ಅದ್ವೈತ ಸಂಪ್ರದಾಯಂ-ಅಲ್ಲಿನ. ಜಟಿಲತೆ, ಜ್ಞಾನ 

ಸಮನ್ವಯತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ? ಭಕ್ತಿ-ಜ್ಞಾನ-ವೈರಾಗ್ಯ ಇದೇ ಹರಿದಾಸರು 
ಸಮನ್ವಯಂಗೊಳಿಸಿ, ಸಾರಿದ್ದಾ, ಹರಿದಾಸರು ಕಟ್ಟಾ ವೈಷ್ಣವ ನಿಷ್ಠರಂ, ಬ್ರಹ್ಮಸೆತ್ಯ, 
ಜಗತ್ತೂ ಸತ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಬದಂಕಿ ಪರದಲ್ಲೂ ಸಲ್ಲಂವುದು ಶ್ರೇಯಂಕರವೆಂಬಂದಂ ಹರಿದಾಸರ 

ನಿಲುವು, ಅದೇ "'ವಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು'', ''ಧರ್ಮವೆ ಜಯವೆಂಬ ದಿವ್ಯ 
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ಮಂತ್ರ'', "ಈಸಬೇಕು. ಇದ್ದು: ಜಯಿಸಬೇಕಂ', ಮಂಂತಾದ ದಾಸ ಸರೆ ಕೈ ತಿಗಳ 

ತಿರುಳಂ, ಹರಿದಾಸರಿಗೆ ಮಧ ಸಮತ ನಿಷ್ಠೆ, ಆನಂದ ತೀರ್ಥರ ದ್ವೈತ ಸಂಪ ್ರಿದಾಯವೆ 

ಪರಮೋಚ್ಚವುದದ್ದು : ಅದರ ಪ್ರಸಾರ ಹರಿಪಾರವ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಂ ಹೇಗೋ 
ಹಾಗೆಯೇ ಅದ್ವೈತ ಖಂಡಿಸಲೂ ಅವರ ವೀರ ವೈಷ್ಣವ ನಿಷ್ಠೆ ಹಿಂದೆ ಬೀಳಂತ್ರಿರಲಿಲ್ಲ. 

ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಲೌಕಿಕ ಗತ್ತು ದಾಟಿದ ಅಲೌಕಿಕೆ (ಪರಾ)ದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಂಬುಗೆ ! ದೈವ 

ಭಕ್ತಿ. ಅವರ ಧ್ಯೇಯ, ಅನಂಸರಣೆ ! ವಂನಂಷ್ಕನ ವಂಸಸ್ಸಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಲಂಕಂವ, 

ಇಂದ್ರಿಯಾಶೀತವಾದ, ಬುದ್ಧಿ ದಾಟಿ ಮಾತಿಗೆ ನಿಲುಕುವ, ಹೃದಯ ಸ್ಪಂದಿಸಂವ, 

ಹಾಗೆಯೆ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಸ್ಸನ್ನು ತೆರೆಯಿಸುವ, ಪ್ರೇವಂಭರಿತ ದೈವದೊಲಂಬೆಂಯೆ ಅವರ 

ಧ್ಯೇಯ, ಅದೇ ಅವರ ಬದುಕು, : ಇದನ್ನು ಶಿವಶರಣರು ಅನಂಭೂವವೆಂದಂತೆ ಹರಿ 
ಸರು ಅಪರೋಕ್ಷಾನಂಭೂತಿ ಎಂದರು... "'ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ಸರ್ವಂವ್ಯಾಪ್ಯ 

ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತೇ” ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ, ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ನಾರಾಯಣ ವ್ಯಾಪಿಸಿದಾನೆ, 
ತೈತ್ತಿರೀಯ) ಆತನನ್ನರಿಯಬೇಕೆಂಬುವುದೆ ಹರಿದಾಸರ ನಿಲಂವು, ಸಾಧಕನಿಗಾಗಂವ 

ಎಲ್ಲ ವೇದನೆ ನೋವು ತಂವಂಲ, ಆತ್ಮ ಪರಿತಾಪ, ಆತ್ಮ ನಿವೇದ, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ, 
ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ದುರಿತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿವೇದಿಸಿಕೊಂಡು, ಅನಂತರ ಕಾಳ 

ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕಳೆದ ನಂತರವೆ ಹರಿದಾಸರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದಾಸ್ಯ, ಆರ್ತಭಾವದ, ಭಕ್ತಿಯ 

ಬಲೆಗೆ : ದೊರೆವ ದೈವದೊಲುಮೆಯ ಸಂಜೀವಿನೀ ದರ್ಶನ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ 
ಆಗುಕ್ತಿದ್ದದ್ದು 1 ಅನಂತರ ಅವರಂ ಬೇರೆ! ಹರಿದಾಸರಂ ಹೇಗೆ ಹೇಗೊ ಇರಂವಂಥವರೆ! 

""ಮೂಕಬಧಿರರಂತಿರ್ಪರು -ನೋಳ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ” ಕಾಕುವಂನಂಜರ ಕುಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು 

ಅವರಂ ವಂನಕೆ ತಾರರಂ, ""ಎಂಶಂವಂರುಳಾದೇ | ನಾನರಿತಂ ಮರುಳಾದೆ | ಸಂತತ 

ಪೊರೆರಘುಕುಲ ತಿಲಕ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ. ಹರಿದಾಸತನ । ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾದಾಸತನ। '' ಎಂಬ 

ಶ್ರೀ ನರಹರಿಶೀರ್ಥರ ಒಂದಂ ಕೀರ್ತನೆ, ಬಳಲುವ ಅಜ್ಞಾನಿ ಜೀವರ ಸ್ಥಿತಿ, ಅವರ 

ಬುದ್ಧಿ ಪಲ್ಲಟ ಗುಣ, ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹರಿದಾಸತಸವೂದರೆ ನೀತಿ 
ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುದಾಸತನ! ಒಳಗೊಂಡು ಹೊರಗೊಂದು, ಇವೆಲ್ಲ' ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಂ 

ತ್ತದೆ! ಪಕ್ಕ . ಹರಿದಾಸ ವಂನೋಭಾವ, ಈ ತುವಂಲನಿವೇದಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯ 

“ಬರುತ್ತದೆ. 

ಹಧಿದಾಸರ ನಡೆ ನಂಡಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಭಕ್ಕರ ನಡೆ ನಂಡಿಯೆ ಕಾಣಂವಂಥದಂ. 

ಲೌಕಿಕ, ಸಾಮಾನ್ಯ ರ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ದಾಸರ ಬದುಕು ಭಿನ್ನ. ಪುರಂದರದಾಸರಂಥವರು 

ಯಾವುದೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ಚರಿದಾಸರಾದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ಜಗಿ ದಾಸಪ್ಪನೆಂಬ 

ವೇಶ್ಯಾಲೋಲ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೃತಿಗಳಿಂದಲ್ಲೇ ತನ್ನ 
ಬದುಕಿಗಾವರಿಸಲಿದ್ದ ಕಾಳಿಕೆ, ಕಂಡು ಕೊಂಡ, ಕಳೆದು ಕೊಂಡ ಕೂಡ, ವಿಜಯಂದಾಸ 

ರಂತೆ 'ಕೂಸೀಮಗದಾಸ 'ನಾದವರಂ, ವ್ಯೂ ಷ್ಠಾನ್ನ ಭೋಜನವೆಂಬ ವಿಜಯವಿಠಲದಾಸ 

ರಾದರೆ; ಧನಿಕ ಲೋಭಿ ಶೀನಪ್ಪನಾಯಕ ' ಪರೆಂದರದಾಸನಾದರಂ। ಮೋಹನದಾಸರಂತೆ 
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ಕಡಂರೋಗಿ, ಆರೋಗ್ಯಯಂತನಾಗಿ ಹರಿಭಕ್ತಿಯೊಡಗೂಡಿ ದಾಸದೀಕ್ಷೆ ಪಡದ ; 
ಜಗನ್ಮಾಥದಾಸರೆಂತಹ ಉದ್ದಾವಂ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಧ್ವಾಂಸರಂ ಹರಿದಾಸಭಕ್ತರಾದ್ದಲ್ಲದೇ 

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹರಿದಾಸರೊ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ (ಅಂಕಿತ) ಅನಂತ ಲೀಲಾ 

ವ್ಯಾಪಾರ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು; ಕನಕನಂಥ ಅನಂಭಾವಿ, ರಾವರಾನುಜ-ವಂಧ್ವರನ್ನ್ನ ಗುರು 

ಗಳಗ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಂವ ಹರಿದಾಸನಾದ ; ' 
ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಂಗಮ, *'ಮನದಲ್ಲಿ ದೃಢವಿರಬೇಕ | ದಂರಿತ ಜನರ 
ಸಂಗತಿಯಂನು ನೀಗಲುಬೇಕಂ । ಅನುಮಾನಗಳ ಬಿಡಬೇಕು । ತನ್ನ ತನಂಮನ ಹರಿ 

ಗೊಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು | ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಬಿಡಬೇಕು, ಪರನಾರಿಯರ ಹಂಬಲ ಬಿಡಬೇಕು! 

ಹೇಮದಾಸೆಯ ಸುಡಬೇಕು । ಹರಿನಾವಂ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನು ಮಾಡಬೇಕು | ಸಂದಣಿಗಳ 
ಬಿಡಬೇಕಂ। ದೇಹ ಬಂಧಂ ಬಾಂಧವರ ಸ್ನೇಹವ ಬಿಡಬೇಕಂ । ನಿಂದಿಸಿದರೆ ಹಿಗ್ಗ ಬೇಕು) 

ಕೋಪಬಂದಾಗ ಸೈರಣೆ ಬಿಡದಿರಬೇಕಂ ॥ ಹರಿಯೆ ಗ:ರಂವೆನ್ನಬೇಕು | ಶ್ರೀಹರಿಯೇ 
ಪರದೈವ ವೆಂತೆನ್ನ ಬೇಕು 1 ಪರವಸ್ಸು ಒಲ್ಬೆನೆನ್ನಬೇಕಂ। ದೇಹ ಅಸ್ಕಿ ರವಲ್ಲವಂತೆಂದಂ 

ಶಿಳಿಯಲುಬೇಕು ॥'* 
ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಂ | ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಪತಿ ಪ್ರರಂದರವಿಠಲೆನ್ನಬೇಕಂ | ಪಾಪ 

'ರಹಿತನಾಗಬೇಕಂ | ಜ್ಞಾ ನದೀಪವ ಬೆಳಗಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕು ॥1 

ಇದಂ ಪುರಂದರದಾಸರೀಯಖವ ಹರಿದಾಸನ ದಿನಚರೈ-ವಂಸೋಧರ್ವ ; 

} ಹರಿದಾಸರಂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾವು ದಾಸದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳು ವ ಮೊದಲು 

ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವದ ಇತಿವೃತ್ತ ವನ್ನು ತಿಳಿಸದಿರುವುದರಿಂದ. ಅವರ ಅತ್ಮ ಕಥನ ಒಗಟಾಗಿದೆ. 
ಆದರೂ, ಅವರಂ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರುವ ಅಂದಂದಿನ: ಬದಂಕಿನೆಳೆಗಳು, 
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕೆ ಮೌಲ್ಯ, ಸಮಕಾಲೀನ ಜೀವನ, ಗುರುದೈವಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅನಂತರದ 

ಹರಿದಾಸರು ತಮ್ಮಾ ಪೂರ್ವಜರಾದ ಹಿರಿಯ ಹರಿದಾಸರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಂದಿಕೆ,. ಅಂದಿನ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರಂವ ಚಿತ್ರಣ ; ಶಾಸನ, ಇವುಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ನಾವು ಹರಿ 

ದಾಸರ. ಬಗ್ಗೆ ಕಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೂ ಅದರ 
ಮೊದಲಿನ ಪೂರ್ವವೃತ್ತಿಗೂ ನಂಟಂ ' ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೇ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಪ್ರೆರಂದರದಾಸರಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಕನಕದಾಸರಂ ಪಾಳೆಯ ಪಟ್ಟಿನ ಅರಸರಾಗಿ 

ದ್ದರು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮೋಹ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ, ವೈ ಭವದ ಮೋಹ, 

ಇದನ್ನು ಅವರವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ "ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾ ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರವರು ನಂಡಿದು ಒಂದೆರಡ ಕೃ, ತಿಸಾಲು "ಗಮನಾರ್ಹ 

ಆಗುತ್ತವೆ. 
ಉದಾ; ಪುರಂದರದಾಸರ ಕಿ 
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ಆದದ್ದೆಲ್ಲಾ ಒಳಿತೇ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮೆ 

ಶ್ರೀಧರನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧನ ಸಂಪತ್ತಾಯಿತು. ॥ಪ॥ 

ದಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ | ಮಂಡೆಬಾಗಿ ನಾಚುತಲಿದ್ದೆ । 

ಹೆಂಡತಿ ಸಂಕತಿ ಸಾವಿರವಾಗಲಿ ! ದಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿಸಿದಳೆಯ್ಯ 11 
ಗೋಪಾಳ ಬುಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ | ಭೂಪತಿಯೆಂದು ಗರ್ವಿಸುತಿದ್ದೆ | : 

ಆ ಪಶ್ನಿ ಕುಲ ಸಾವಿರವಾಗಲಿ | ಗೋಪಾಳಬುಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಸಿದಳೆಯ್ಯ 19॥ 
ತುಳಸೀ ಮಾಲೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ 1 ಅರಸನೆಂದು ತಿರುಗುತಲಿದ್ದೆ । 

ಸರಸೀಜಾಕ್ಷ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನು | ತುಳಸೀಮಾಲೆ ಪಾಕಿಸಿದನು ॥88 

ಎಂಬಂತೆಯೆ, 

“ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯೋಗಕಿನ್ನು ವ್ಯಾಕುಲದ ಭಯವುಂಟು 

ಗೋಪಾಳದ ವೃಶ್ತಿಗಿನ್ನು ಗೊಡವೆ ಯಾರದಿಲ್ಲವಯ್ಯ ॥ 

ಸರಕುಬೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಧಾನ್ಯ ಸವೆದೀತೆಂಬ ಚಿಂತೆಯುಂಟು | 

ಹರಿನಾಮಾಮೃತಕೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲವಯ್ಯ! 

“ವಾಸಿಪಂಥಗಳು ನಡೆಯದೆ ಹೋಗಲಿ । 

ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿ ಜನರೆಲ್ಲ ನಗಲಿ ॥ 

` ಶ್ರೀಪ್ರರಂದರ ವಿಠಲರುಯನ | -ದಾಸತ್ವವು ಸಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿ : ॥ 

ಹಾಗೆಯೇ, ವಿಜಯದಾಸರ "ಹರಿದಾಸ ಲಕ್ಷಣ ಸುಳಾದಿ” : ಹೋಲಂವ 

ಇನ್ನೊಂದಂ ರಚನೆ ""ಇರಬೇಕಂ ಹರಿದಾಸರ ಸಂಗ, ಇರಬೇಕಂ ೧ (೪) ಪರಮಂ ಜ್ಞಾನಿ 

ಗಳ ಸಂಪಾದಿಸಜೇಕಂ'' ಎಂಬಲ್ಲಿ '"ಹೆಂಟೆಬಂಗಾರ ಸವಂತಿಳಿಯಬೇಕಂ'' (೫) ""ಸಿಕ್ಕಿದೆಯ 

ಎಲೆ ಜೀವ, ಕುಕ್ಕಿ ಕೊಲ್ಲದೆ ಬಿಡರು” "'ತೊಂಡಿನ ಧನದಂತೆ ಕಂಡವರ ಒಡವೆಗಳ । 

ಕಂಡೂ ಕಾಣದೆ ನೀ ಶಿಂದ್ಯಲ್ಲೋ ॥ ವಿಂಡೇರ ಒಡಟಿಯೆಂ ವೆಯಂಡೇ' ಮೆಂಗನೇ 1” 
(ಕಂಡವರ ಒಡವೆಯನಂ ಬಡ್ಡಿಯ ಧನವನ್ನು -ಪಾಠಾಂತರ) 

*“ಹಾಳದಂಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಗೀತ ಸಮ್ಮೇಳನದಿ 1 
ಉಳಿದವನು ಮಾಳ್ಬ ಹರಿದಾಸರ 1 

` ಕೇಳುತ್ತಲೆ:ಕರವೆಶ್ತಿ ಮುಗಿದು ಯಮ ॥'' 

ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪುರಂದರದಾಸರಂ ತಮ್ಮ ವಂಂಚಿನ “ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೈಭವ, 
ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ವೆಂರೆದ ಕಂರಂಹಂ ದೊರೆಯಂವಂತೆಯೇ, “ಅವರೆ ಭಾವತುವಂಂಲ, 
ಆತ್ಮ ನಿವೇದನೆ, ಆತ್ಮ ಪರಿಶೋಧ ಬಿನ್ನಹಕೆ ಬಾಯಿಲ್ಲವೆಂಬಷ್ಟು ಇನ್ನಿತರೆಡೆ ಕಾಣ 

19 
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ಬಹುದಾಗಿದೆ. ದಾಸತ್ವಕ್ಕೆ ವಂನ್ಮ, ದಾಸರಾದನಂತರೆ ಎಷ್ಟು ವೃತ್ಕಾಸ ; ಇದಂ 

ಒಂದಂ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಆದರ ನಡವಳಿ, ಜಾಹ್ಯ-ಆಂತರಿಕ ಮಾರ್ಪಾಡಂ ಪರಿವರ್ತನೆ | 
ಭೂಪಶಿಯಂತೆ ಅರಸನಂತೆ ಗರ್ವಿಸುತ್ತಿದ್ದವರಂ, ಬಡ್ಡಿ ಧನ ಗಳಿಸಿದ ಜಿಪ್ಪಣರಂ ತಾಳೆ- 

ತಂಬೂರಿ ಹಿಡಿದದ್ದೆ, ಒಂದಂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಪ್ಪಿದ್ದರ ಕಥನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಂವುದಿಲ್ಲವೆ? 
ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಮನೋಧರ್ನು. ವಂನೋಪ್ಪವೃತ್ತಿ ಕೂಡ ಬದಲಾಯಂತೆಂಬಂದಂ 

ಅವರಿಗೆ "ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ' "ತಾಳತಂಬೂರಿ'ಯ ಮೇಲಣ ಒಲವಿಂದ, ಪುರಂದರವಿಠಲನ 
ಮೇಲಣ ಪ್ರೇವಂಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದಂ ಬರುತ್ತದೆ. ಕನಕದಾಸರದು ಹಾಗೆಯೇ. ಅವರಂ 

ದೊರೆಗಳಾಗಿದ್ದವರು ; 

""ದೊರೆತನವ ಬಿಡಿಸಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿದೆ । 

ನರಮಾತ್ರದವನೆನದೆ ಹರಿಯೆ ॥ 
ಗುರುವರದಲ್ಲಿಣೆನೆಂಬುದರಿತೆನ್ನ ನಿನ್ನಾ ದಾ 

ಸರಿಗೆ ಮಾರಿದೆಯೋ ಹರಿಯೆ...... | 

ಕನೆಕೆದಳಡಲಿ ಬಂದು ಕಲೆಕನೆಂದರೆ ಫೌಜು 1 

ಕನಕುಮನಕುಗುವುದು ಹರಿಯೇ | ...... 

ಶರದಿಷ್ಟುಖ್ಯಾಶಿ ಪೌರುಷಲೋಭ ಬಹುಜನರೆ | 

ಉರವೀಶರನ್ನು ಕೈಪಿಡಿದೆ ಹರಿಯೆ ...... 
ಮೊದಲು ನಿನ್ನುಪದೇಶ ಸೆದರು ಮಾಡದೆ ತಿರುಗು 1 

ಪುದನೆಲ್ಲ ಉಡುರಿಸಿದೆ ಹರಿಯೆ...... 

A ''ಮದವೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಸನ್ಮೃದಂರೂಪನನೆಧರಿಸಿ ! ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀನಿದ್ದೆ 

ಹರಿಯೆ 1 ಸ್ವಾರಿಯ- ಹೊರಟರೆ ಛತ್ರ-ಭೇರಿಯಂ ನಗಾರಿಗಳು ! ಭೋರೆಂಬ 

ಪೊಂಗಹಳೆ ಹರಿಯೆ 1 ಧೀರರಾಹುತ ರಾಣ್ಯಪರಿವಾರಲಂಕಾರ । ಭಾರವನಂ ತೆಗೆದೆಯೋ 

ಹರಿಯೆ...... ” ಹೀಗಿದ್ದು, ಅಂಜಂತಿದ್ದ ಕನಕ ನಾಯಕೆ: ಹರಿದಾಸರಾಗಿ ಬಾಸತ್ಯ 
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ''ಆರಿಗಂಜೇನೋ ನಾನಂ'' ಎಂದಂ ಘೋಷಿಸಿ ' ಹಗುರಾದ. 

ಅವನಿಗೆ ""ರಣದೊಳಗೆ ದೇಹವ ಖಂಡತುಂಡವ ಮಾಡಿ'' ""ಹೆಣಕೆ ಪ್ರಾಣಖನಂ ತಂದಿತ್ತ 
ಮಹಾತಂವು'' ಹರಿ, ಹೋದ ಅರಸು ಜೀವನಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯನಾದ ! ಭವರೋಗವೈದ್ಯನಂ 
ಆದ! ಕನಕ-ಕನಕದಾಸನಾದ ; ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೀಗೆಯೆ: `- ಅನೇಕ ತೆರನಾದ 

ವರಿದ ಒಂದೇ ಸಂಘಟಿತ ಬಣ ಆಗಿ ಜಿಳದದ್ದು. ವಿಜಯದಾಸರದ್ದೂ ಬೇರೆ ಶೆರ, 

ಅವರು ಮೊದ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹರಿದಾಸರಾದ ನಂತರ ಹರಿಕೃಪೆಯಿಂದ 

ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಊಟ ಮಾಡುವಂತಾದರಂ! ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸ ನಿಷ್ಠೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ 
ಇನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಯಿಂತಷ್ಟೆ |. ಹರಿದಾಸ ' ಸಂಪ್ರದಾಯ ತನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಂತೀಯಂ 
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ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯವಂತ ಪಾರವ್ಯೂ, ಹೆರಿ ಸರ್ವೋತ್ತವಂತೆಯ ವೀರನಿಷ್ಮೆ (Militant)ಯಂ 
ಹಾದಿ ಹಿಡಿದು ಗಮನಿಸಿದ್ದೆ, "ವಿಜಯರಾಯದಿಂದಾಚೆ ಎನ್ನಬೇಕು (೧೬೮೭-೧೭೫೫). 

ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಗೋಪಾಲದಾಸರೆಂ,. ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಿಷ್ಮೆಯೆಂ 

ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಬಂವುದು. ಅದನ್ನು ಅನಂತರ ಗಮಂನಿಸಬಹುದಂ, ` 

ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿ 

ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಇನ್ನೊಂದಂ ಪ್ರಮಂಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅವರಂ 
ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾದ ''ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿ''-ಪುರಂದರದಾಸರೇ ಹೆಸರಿಸಿದಂತೇ “'ಭಿಕ್ಷಿಗೆ 

ಬಂದವರನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದವರೆ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಎಂದಂ ಹೊರಡಂವಲ್ಲಿ ವನದ ತುಮಂಲವೆನಿ 

ತಿದ್ಧಾತಂ ।'' ಅದನ್ನೂ ಆವರು ಹರಿದಾಸರಾದ ಮೇಲೆ ಗೆದ್ದರಂ, ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟಿ 
ಹಾಡಿ, ಕಂಣಿದಂ, ಬೇಡಿದರು. 

ಮಧುಕರ ವೃಶ್ಚಿ ಎನ್ನದು ಅದು ಬಲು ಜೆನ್ನದು ॥ಪ॥ 

ಪದುಮನಾಭನ ಪಾದ ಪದುಮ ಮಧುಪವೆಂಬ ॥ಆ, ಪ॥ 

ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟೆ ನೀಲವರ್ಣನೆ ಗುಣ 

ಆಲಾಪಿಸುತ್ತ ಬಲು ಓಲಗೆಮಾಡುವಂಥ ॥0॥ 

ರಂಗನಾಥನ ಗುಣ ಹಿಂಗದೆ ಪಾಡುತ್ತೆ 

ಶೃಂಗಾರ ನೋಡುತ್ತಾ ಕಂಗೆಳಾನಂದವೆಂಬ ॥೨॥ 

ಇಂದಿರಾಪತಿ ಪ್ರರಂದರ ವಿಶಲನಲ್ಲಿ 

ಚಂದದ ಭಕ್ಷಿಯಿಂದಾನಂದವ ಪಡೆಯುನಂಥ ॥೩॥ 

ಇಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸರಿಗಾದ ಅನಂಭವ, ಅಪಮಾನ, ಜನರ ಹೀಯಾಳಿಕೆ, ದಾರಿದ್ರ್ಯ, 
ನಿಂದೆಗಳಿರದಿದ್ದೀತೆ ? ಒಂದೆಡೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳಿದಾಗ ರಪ್ಪನೆ ಬಾಗಿಲು ವಂಚ್ಛಿದರೆ, 

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಹಾಕಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅಕ್ಕಿ ಬದಲಂ ರಾಗಿ ತಂದರಂ, 

ಕದವ ಮುಚ್ಚಿದಳೆದೆಕೊ ಗಯನ್ಯಾಳಿ, ಮೂಳಿ, 

ಕದವ 'ಮುಚ್ಚಿದಳಿದೆಕೊ ಚಿಲಕ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತಿದೆ. 

ಒಳಗಿದ್ದ ಪಾಪವು ಹೋದಿತು ಹೊರಗೆಂದು...... 

pees ಅಂದಿಗೆ ಕಿರುಗೆಜ್ಜೆ ಮುಂಗಾಲಿಲಳವಟ್ಟು 

ಧಿಂದಿಮಿಧಿಮಿಕೆಂದು ಕುಣಿವ ದಾಸೆ ಕಂಡು,,,,..॥ 

ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ, 
“ಕೊಟ್ಟವರುಸರಿಯೆ 1 ಕೊಡದೆ ಬಿಟ್ಟವರು ಸರಿಯೆ, 

ಇಕ್ಕಿದವೆಗುಂಟು ಮದದಲೆ । ಸೊಕ್ಕಿದರೇನುಂಟು ॥ 

ಎಂಥ ಬಗೆಬಗೆಯ ನೈಜ ಚಿತ್ರಣ | 
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ಅರಸನಾದರು ಸರಿಯೆ, ನಮಗೆ | ತಿರುಕನಾದರು ಸರಿಯೆ 

ಸರಸವಿರಸದಿಂ ನುಡಿದರೇನು, ನರ | ಹರಿಪದ ಕಮಲವ ನಿರುತ ಬಜಿಪರಿಗೆ ` 

ಪುಟ್ಟಿಸಿದ ದೊರೆಯು ನೆಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕೊಡದಿಹನೆ ॥ 

ಬೆಟ್ಟದೊಡೆಯ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರವಿಠಲನ | ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಂಬಿದ ದಾಸರಿಗೆ ॥ 

ಎಂದಂತೆಯೇ, ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಲು ಕೈಹಿಂದಾಗಿ ಲೋಭದಿಂದ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕಲು ರಾಗಿ ತಂದ 
ವರನ್ನು ಕುರಿತ ದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು 

“ರಾಗಿಯ ತಂದೀರ್ಯ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ | ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯ, ॥ಪ॥ 

ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭೋಗ್ಯರಾಗಿ | ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ನೀವು 1ಅ,ಪ॥ 

ಆನ್ನದಾವನ ಮಾಡುವರಾಗಿ 1 ಅನ್ನ ಛತ್ರವ ನಿಟ್ಟವರಾಗಿ 1 

ಆನ್ವವಾರ್ಶೆಯ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ 1 ಅನುದಿನ ಭಜನೆಯ ಮಾಡುವರಾಗಿ 1 

ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಭಜನೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ವಿನಾ ರೇಗಲಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ವಿಧವೆ 

ಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಸಣ್ಣಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ದಾಸರನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ಕ್ಕೆ ಕೆರಳಿ ದಾಸರಂ 

ಮುಡಿದ ಸಾಲು ಅಷ್ಟೇ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಂದಿವೆ. 

ಕೂಳಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬೋಗಿಗೆ ನಿನಗಿಷ್ಟು 1 
ಗೆಯ್ಯಾಳಿತನಬೇತಕಿ ॥ಪ॥ 

ಆಚಾರ ನೋಡಿದರೆ ಆಲ್ಲೇನು ಹುರುಡಿಲ್ಲ 

ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಮೊಗ ಮುಸುಕುತಿದ್ದ | 

ವಾಚಾಮಗೋಚರ ಹರಟೆಯ ಹರಡುತ 1 

ನೀಚ ಮುಂಡಿಗೆ ನೇಮು ನಿಷ್ಠೆಗಳೇ 111 

ಈ ಹರಟಿ ಮಾತು ಇಂದಿಗೂ ನವಂಗೆ ಸಾವಣನ್ಯ ದೃಶ್ಯವೆ!' ಇದಲ್ಲದೆ ದಾಸರಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ 

ನೀಡಲು ಜನವೊಡ್ಡು ತ್ತಿದ್ದ ನೆಪ, ಸೋಗಂ, ಇಂದೂ ಹಾಗೇ ಉಳಿದಂಬಂದಿದೆ. ಆದು 

ಪುರಂದರರ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಲೋಕಾನಂಭವ ಮೌಕ್ಟಿಕವೆ! 

ಸ್ಮಳವಿಲ್ಲವೈ ಭಾಗವತರೆ, ; ಈಗ. 1 
ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಸಂದಣಿ ತುಂಬಿದೆ........ 

ಎಂದು ನೂಕಿದಂತೆಯೇ 

ಇಕ್ಕಲಾರೆ ಕೈಂಯೆಂಜಲು-ಚಿಕ್ಕೆ 

ಮಕ್ಕಳು ಆಳುತಾವೆ ಹೋಗೋ ದಾಸಯ್ಯ ' ॥ಪಗ 
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ಹರಿದಾಸರು ಮಧಂಕರವೃತ್ತಿಗೆ ಇಳಿದ ವೇಲೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಕಡಿವೆಂ 

ಸೇನಲ್ಲ, ಆದರೂ ಧೀರತೆ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಆವರಿಸಿದಾಗ, ದಾಸರು ಆಂದರಂ 
“ಲಂಗೋಟಿ ಬಲು ಪೊಳ್ಳೇದಣ್ಣ | ಒಬ್ಬರ್ಹಂಗಿಲ್ಲದ ಮಡಿಗೆ ಒದಗುವುದಣ್ಣ '' 

ನಿಂದಂತೆಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಆದ ಶರೀರದ ಬಳಲಿಕೆಗೆ ತಾನಂ ಹಾಡು ಹಲುಬಿ 

ದ್ದಾರೆ. 

“ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು ನಾವು, ನಿಮ್ಮ ಆಟಪಾಟವ ಬಿಟ್ಟು ಅಡುಗೆಮಾಡಮ್ಮು ॥ಪ॥ 

ಕತ್ತಲಿಟ್ಟಾವಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಬಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಬರುತಲಿದೆ ಕೈ ಕಾಲು ರುಮ್ಮ 

ಹೊತ್ತುಹೋಗಿಸಬೇಡಮ್ಮ, ಒಂದು! ತುತ್ತಾದರು ಇತ್ತು ಸಲಹು ನಮ್ಮಮ್ಮ 11 

ಎಂದು ಹಾಡಿದಂತೆಯೆ, ತಿರಿದು ಶಿನ್ನಾವುದಂ ಎಂಥ ನೋವು ಎಂದೂ ದಾಸರು ನೊಂದಂ 

ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಡಂವ ಕಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಸಾವುದೆ ಕರಲೇಸಂ-ಇದು ಪುರಂದರದಾಸರಿ 

ಗೊಬ್ಬರಿಗಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಹರಿದಾಸರ ಅನಂಭವವೇ ಎನ್ನಬಹಂದು. 
ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮಾರ್ಗ ಹಸನಾದ ಹಾದಿಯಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ, 

ಬದ್ಧತೆ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವೊ ಕೈಗೊಂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯಂ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಆಷ್ಟೇ ಅಗತ್ಯ, 

ಪ್ರೀತಿ, ನಿಷ್ಠೆಯೇ ಆ ಬದ್ಧತೆಗೆ (Commitment) ಪೋಷಕ, ಆಧಾರ, ಆನೇಕ ಭಾರಿ, 

ಹರಿದಾಸನಾದವರಂ ಹೀಗೆ ಬಾಳಂವುದಂ ಕಷ್ಟವಲ್ಲವೆ, ಎಂದಂ ಹಂಬಲಿಸುಂತ್ಪಾನೆ. ಅಂಥ 

ಒಂದು ಆರ್ತಭಾವ `ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ "ಯಾಕೆ ಪ್ರಟ್ಟಿಸಿದಿ ನೀ ಸಾಕಲಾರದೆ ಜಗದೇಕ 

ಕಾರಣ ಪುರಂಷನೆ ಕೃಷ್ಣಾ” ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಭಕ್ತಿಯ ಒಲಂವೆಂಗಾಗಿ ಪರಿತಪಿ 

ಸಿದರೂ "ಏಕೋ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬೋ, ವಾಕಂ ಚಿಂತಿಸಿ, ಇಂತಹ ಕಾಕೊ ಮಾಡಂವುದು 

ಚಿತವೆ, ಕೃಷ್ಣಾ'' ಎಂಬಲ್ಲಿ ನೋವಿನ ಆಳಲಂ ಸಹ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ, | 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವುದು ಆತ್ಯಂತ ವಿನಯಯಂತ ದಾಸ್ಯಭಾವ, 
ರಾಜ್ಯಭೋಗ ಯಾವುದು ಬೇಡ, ಬಂದುದಿಲ್ಲ, ನಾ ನಿನ್ನ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯಂವ ಭಾಗ್ಯ 

ಸಾಕೆನ್ನುವ' ಪ್ರವೃತ್ತಿ! ಈ ಭೃತ್ಯ ಭಾವವು ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಂದು 
ಪ್ರಮಂಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. . ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಾವಿರಾರು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಉುಣಬಂದಿರಂವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣ ; ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಲಕ್ಷಣವೂ ಹೌದು. 
ಹರಿಸ್ಕೃತಿ ಪಾವನ ಘಳಿಗೆಯಾದರೆ, ಹರಿ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಅವರು ಬಯಸುಂವುದೆ ಇಲ್ಲ, 
“ವಂನೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ'" ಎಂಬ ಉಗಾಭೋಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದ 
ರಾಜರಂ ಅದರ ಕೊನೆಗೆ ನಂಡಿಯಂವುದಂ “ನಿನ್ನ ನೆನೆವ ಸಂಶೋಪ ಎನಗಾಗಲಿ ರಂಗ 

ವಿಠಲ''ನೆಂದೆ! ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಪ್ರಿಯೆ ಶಿಷ್ಯರಾದ ವ್ಯಾಸರಾಯರ: ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರ 
ದಾಯ ಪೋಷಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಹರಿದಾಸ ಕೂಟವನ್ನೂ ಸಂಘಟಿಸಿದರಂ, ಕನಕದಾಸನ 

ಆಂತರಿಕ ಯೋಗ್ಯತೆಯ, ಭಕ್ತಿಯ ಔನ್ನತ್ಯವರಿತು ಅವನ ಹಿರಿವೆಂ-ಗರಿಮೆ ತೋರಿಸಿ, 
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ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದಾಸಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಕ್ರಾಂತದರ್ಶಿಗಳು, ಅವರಂ, ವ್ಯಾಸರಾಯ 

ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವುದು, ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಿಷ್ಠೆ ಥೈ -ವಂಧ್ಯವಂತ ನಿಷ್ಠೆ. ಅವರ ಪಿ ಯ 

ಶಿಷ್ಠಾರಾದ ಪುರಂದರದಾಸರ ಹರಿದಾಸತ್ತ ವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವ ಶಿಷ್ಯಾಭಿಮಾನ | 

ಹರಿದಾಸನಾದವನಂ ಹಗಲು ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಲವು ರಭಾವ ಕೂಡ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ, 
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಆಸೋಢನೆಯಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ವಿನಿವಯದಲ್ಲೇ ಕಾಲ 
ಕಳೆಯಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬಂದರೆ '"ಹರಿಕೆಥಾ ಶ್ರವಣ'' ಮಾಡಂವುದಂ ಭಕ್ತನ ಹರಿ 
ದಾಸನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅಂಥದರಲ್ಲಿ “ಪರವಂ ಭಕಂತಿಯಿಂಂದ ಕುಳ್ಳಿರಲಂ। 
ಕಿರಿಗಣ್ಣನೋಟದಿ ಸ್ಮರಣೆ ತಪ್ಪಿ ಸಂತ್ರ! ಗಂಧಂಗಂರಂಗುಟ್ಟುತ್ತ ಕೊರಳ ತೂಗಿಸಂತ್ರ,!'' 

ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೂಕಡಿಸುವ ನೈಜಚಿತ್ರಣ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ; (ಇದಂ ಇಂದಿಗೂ 

ನಿಜವೆ.) ಇಂಥವರಿಗೆ, ಪಗಡೆಯಾಡಿದರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಂವುದಿಲ್ಲ! ವ್ಯಾಸರಾಯರು 

ಹರಿದಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಮರೆಲ್ಲೊಬ್ಬರು. ಮಾನಸ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತನ ಅಂತ 

ರಂಗದೌನ್ನತ್ಯ ದಿಂದ. ಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ದದನ್ನೂ ಕನಕದಾಸರಂ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. ಲಂ 
ರಂಗದಲಿ “ಹರಿಯ ಕಾಣದವನೆ 1 "ಹಟ್ಟು ಕಂರಂಡನಂ"” "ಹರಿದಾಸರ ಸಂಗಕ್ಕೆ ಸ 

ಯುಂಟೆ'' 1 "'ಕಮಲನಾಥನ ಚಿಹ್ನೆ ಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೆರೆಯಿರೊ'' kW 

ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯಕನುಗುಣವಾದ ಮಧ್ವಪುತ ನಿಷ್ಠೆ ; 

ಹರಿದಾಸರ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ಹರಿಸೇವೆ ಎಂಬ ಪಥವ ಕಾಣದೆ । 

ಹರಿಪಾದವೆಂಬ ಜನುಮಭೂಮಿಯ ಪರಿದು ದೂರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ 1 

ಮರುಳಾದೆ ಭವಾಟವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿರಿಪತಿನಿನ್ನ ಸೇರಿಸೊ ಸಿರಿ ಕ್ಕ ೈಷ್ಣ 

ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸ ಮಹತ್ವ ವ್ಯಾಸರಾಯ ಸಿಕೆ ಮನೋಧರ್ವ ಪರಿಚಯಿ 

ಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾ. ಸರಾಯರ. ಶಿಷ್ಯರಾದ ವಾದಿರಾಜರಿಗಂತೂ. ಆಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 

ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದ (ಶ್ರೀವೈಷ್ಣ ವ ಮತಾನಂಯಾಯಿಗಳಿ) ಬೇಲೂರಿನ ವೈಕಂಂಠದಾಸರನ್ನೂ 

"'ದಾಸೋತ್ತಮನೀನಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಂವ ಮನೋವೈಶಾಲ್ಯವಿತ್ತು'', '"ಹರಿದಾಸನಿಂದಕೆ 
ರಿಗೆ ಬಹುನರಕವೆಂತೆಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಪರ್ವತಾಗ್ರಹದಿಂದ ಧಂವಂಂಕಬಲ್ಲೆ''ನೆಂಬ ಕೆಚ್ಚು. 

ಹರಿದಾಸರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಕುರಿತೇ ವಾದಿರಾಜರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, “ಹರಿಭಜನೆವಾಡೊ 

ನಿರಂತರ, ಪರಗತಿಗಿದು ನಿರ್ಧಾರ''ವೆಂದೂ ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. : “ಕುಲವಂದ ಬಿ ೈಭವ 

ವಂದ, ವಿದ್ಯಾ ಮದಗಳನ್ನುಳಿದಂ ಹರಿದಾಸರ ಮೊರೆಹೊಕ್ಕು ಸುಖಿಯಾಗೆಂದಂ'' ತಿಳಿ 

ಸುವ ಇವರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಿಷ್ಠೆ, ಅಷ್ಟೆ ತಪಸ್ಸಿನ ಬಲದಿಂದ ಕೊಡಿದ್ದು.. ಪುರಂದರ 
ದಾಸರಂತೂ ಮೊದಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಹರಿದಾಸಕೂಟದ. ಪ್ಲ ಪ್ರವಂಖರು, , "ದಾಸಶ್ಟೇಷ್ಮ, 

ದಯಾನಿಧಿ' ಎಂದೆನ್ನಿಸಿಕೊಂಡವರು, ವಾ, ಿ ಸರಾಯರಂ,'. ಹರಿದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ 

ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಮಾತನ್ನೆ. ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿರಂಪಂತಿದೆ ; 



ದಾಸರೆಂದರೆ ಪ್ರರಂದರದಾಸಕೈಯ್ಯ ॥ಪ॥ 

ವಾಸುದೇವ ಕೈಷ್ಣನ್ನ ಸೂಸಿಪೂಜಿಸುವ ॥ಅಪ॥ 

ಗ್ರಾಸಕಿಲ್ಲದೆ ಪೋಗಿ ಪರರ ಮನೆಗಳಪೊಕ್ಕು 

ದಾಸನೆಂದೂ ತುಲಸಿಮಾಲೆ ಧರಿಸಿ 

ಬ್ಯಾಸರಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ಕಾಡಿಬೇಡಿ ಬಳೆಲಿಸುತ 

ಕಾಸುಗಳಿಸುವ ಪುರುಷ ಹರಿದಾಸನೆ ? ala 

ಡಂಭಕದಿ ಹರಿಸ್ಮರಣೆಮಾಡಿ ಜನರಾಮುಂದೆ 

ಸೆಂಬ್ರಮದಿ ತಾನುಂಬ ಊಟ ಬಯಸಿ 

ಅಂಬುಜೋದ್ಧ ಪ ಪಿತನ ಆಗಮಗಳರಿಯದೆ 

ತಂಬೂರಿವಿಸಾಟಲವ ಹರಿದಾಸನೇ 42 

ಯಾಯವಾರವ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ಟರಿಗೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ 

ಪ್ರೀಯಂದಲಿ ತಾನೊಂದುಕೊಡದ ಲೋಭಿ 

ಮಾಯಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮಮತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಟ್ಟು 

ಗಾಯನವ ಮಾಡಲವ ಹರಿದಾಸನೇ 13h 

ಪಾಠಕನತೆರದಂತೆ ಪದಗಳನು ಈ ಬೊಗಳಿ 

ಕೂಟಜನರಾ ಮನವ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸಿ 

ಗೊಟನಾಮವನಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರಿಯೆ ತಾನೆನುಶ 

ತೂಟಕವ ಮಾಡಿದವ ಹರಿದಾಸನೆ 14॥ 

ನೀತಿಯಲಲ್ಲವನರಿತು ನಿಗಮವೇದ್ಯನ ನಿತ್ಯ 

ವಾತಸುತನಲ್ಲಿಹನ ವರ್ಣಿಸುತಲಿ 

ಗೀತನರ್ತನದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ್ನ ಪೂಜಿಸುವ 

ಮಹಾತ್ಮಾ ಪುರಂದರ ಜಾಸರಿವರೈಯ್ಯ ॥5॥ 

ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಹರಿದಾಸತನ ನವಂಗೆ ಕಾಣಬರಂತ್ತೆದೆ, ಬೇರೊಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 
ಪುರಂದರದಾಸರು ಪೂತಾತ್ಮ ಪು ದೆ ತಿಳಿಯಂಬರಂತ್ಹದೆ. ಪುರ 

ಆದ ಕೀರ್ತನೆ “'ತಪ್ಪುಗಳಿಲ್ಲ ನಿನೊಪ್ಟಿ ಕೊಳೊ ನವ್ಮ್ಧ ಕಾಯಬೇಕು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನೀನೆ” 
ಎಂಬಂದರ ಕೆ ಸಸ ಕ್ರದಾಯಂದ ವೆಶಿಸ ಗಳಾದ ಸೂಜಿ ಸಾ ನ 

ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ನೇವಂ ಪಾಲನೆ! ಸಂಳಂ್ಬ ಆಡದಿರಂಪುದರ, ಸಾಲ ವಣಡದಿರುವುದಂ, 

ಚಾಪಲ್ಯ-ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಹರಿಯ ವೆ (ಪೂಜಿ, ಅಲಂಕಾರೆ, ಮಂಗಳಾರತಿ, 

ನೈವೇದ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ)ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಆದರಿಸುವಿಕೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದಿದೆ. ನಿಡಿದಾದ ಈ ಕೀರ್ತನೆ 
(೧೫ ನಂಡಿ) ಹರಿದಾಸ ಲಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಸಾರೆತ್ತದೆ, ''ದಾಸನೆಂತಾಗಂವೆನಂ ಧರೆಯೊಳಗೆ 
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ಸಾನು | ವಾಸುದೇವನಲ್ಲಿ ಲೇಶ ಭಕುತಿ ಕಾಣೆ! ಗೂಟನಾವಂವೆ, ಹೊಡೆದಂ ಗುಂಡು 
ತಂಬಿಗೆ ಹಡಿದು ! ಗೊಟಂಚುದೋತರ ಮಡಿಯೆಂಂನ್ನಿಟ್ಟ್ಯೂ | ದಾಟಂಕಾಲಿಡಂಶ ನಾಧರೆ 

ಯೊಳಗೆ ಬರಲೆನ್ನ 1 ಬೂಟಕತನ ನೋಡಿ ಭ್ರವಿಂಸದರಿ ಜನರೆ'' ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ 

ಹರಿದಾಸನ ಹಾಗೂ ಡಾಂಭಿಕೆಕನದ ಶ:ಲನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿನ ಶಿರಂಳ್ಗನ್ನ ಸಡದೇಸಿ, 

ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹರಿದಾಸರನ್ನೂ ನಿಂದಿಸಬೇಡವೆಂಬ 

ಕೀರ್ತನೆಯೂ ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದೃಢೀಕರಿಸಂತ್ರದೆ, ಇದಲ್ಲದೆ, 

ಇದರಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ. ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವ ಸಾಲಂ ' 

ಪ್ರರಂದರರಿಗೆ ಕನಕನಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ, (ಕನಕದಾಸನಂ ಕಬ್ಬಲಿಗನಂ ಎಂದರ! 
ಆಣಕೆಸಿ ನುಡಿಬೇಡಿರಣ್ಣ ॥ ಜನರಂತೆ, ನರನಲ್ಲ ತುಂಬುರನೀತನು 1 ಜನಕಜೆರಮಣನ 
ಪಾದಸೇವಕನು) ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮನಸಾರೆ ತಬ್ಬಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ 
ಪ್ರರಂದರದಾಸರಂ ಉದ್ಭೋಹಿಸಂವ ಕೆಚ್ಚಿನ ನುಡಿಗಳು ಇವು ; '"ಅವರು ನಡೆದದ್ದೆ 

ರಾಜಪಥ ನಾರಾಯಣ! ಅವರು ನಂಡಿದಿದ್ದೆ ' ವೇದಾರ್ಥ ನಾರಾಯಣ 1 ಅವರದಾಸ 

ಜಗದೇಕನಾಥ॥'' 
ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದವರು. ಕನಕದಾಸರಾದರೂ ದಾಸದೀಕ್ಷೆ 

ಸ್ವೀಕರಿಸದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇವರದು. ತೀವ್ರ ವಂಧ್ಚನಿಷ್ಠೆ ಇರದ ಇವರು ರಾವರಾನಂಜ 

ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅನುಸರಿಸಿದ ಹಾಗೆನ್ನಿಸಿದ್ದರೂ, ಸಮನ ಶ್ವ್ಯೈಯಂತೆ ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ, 

ಪಾಜ್ಮಯ-ವೇದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದನುಸಾರ ಆಗಿ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿಯ ಬುನಾದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸ 

ದಂಥದು. ಇಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರ ಕನಕನಿಗೆ ಮಧ್ವಮತಾವಲಂಬಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ, 

ವಂಧ್ಯಸಿದ್ಧಾಂತರೀತ್ಯ ದೀಕ್ಷೆ ದೊರೆವುದಂ, ಅಸಂಭವನೀಯ ಆಗಿತ್ತು. ವ್ಯಾಸರಾಯ 

ರಂಥ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ವನೋಭಾವದವರೆಂ ಕನಕದಾಸನನ್ನೂ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 

ಸಮಾಲೋಚನಾ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡುದೂ ಅದೆಷ್ಟು ಗಲಾಟೆಗೆ ಅವಕಾಶ 

ವಾಯಿಶೋ :? ಒಟ್ಟಾರೆ ಕನಕನ ಅಂತಃಶಕ್ರಿಯ ಹಿರಿವೆಂಗರಿವೆಂಗಳರಿತಿದ್ದ ವ್ಯಾಸ 

ರುಯರ ಕರುಣೆ ಕನಕೆನಿಗೊದಗಿ ಬಂದ . ವರವೆ, “ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಾಸಪಂಥದ ಪದ್ಮ 
ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಶೂದ್ರನಾದ ಕನಕದಾಸನಂ ತನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದಾಸರ 
ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ (ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯವರಿಗೆ) ಪಾತ್ರನಾದಂದೊಂದು ಪವಾಡವೇ ಸರಿ” 

ಎಂಬ ಮಾತು ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಮನನೀಯ. ಇಷ್ಟಾಗಿ, ಹರಿದಾಸರಾಗಿ ಕನಕದಾಸರನ್ನು 
ಅಂಗೀಕರಿಸದಿದ್ದರೂ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾ, ನಿಗಳ, ಯವಂನಂಶಸಂಭೂತರಂ - ಎಂಬೆಲ್ಲ 

ವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ... : ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಕನಕ ಅನುಸರಿಸಿದ, 
ಸಂಧ್ಯಾನ್ನ ' ನೇಮಬಿಟ್ಟವರ, ಡಾಂಭಿಕರ ಡಂಭವನ್ನ ಬಯಲಿಗೆಳೆದ, ರಾಮಧಾನ್ಯ 

ಚರಿತೆಯ ರೂಪಕದ ಮೂಲಕ ದೀನಉಚ್ಚವರ್ಗದವರ ಜಗಳ, ದೀನದಲಿತರ ಮೇಲೆ 
ಉಜ್ಜವರ್ಗದವರಂ ನಡೆಸುವ ದಮನವನ್ನೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ ಮಾಧ್ವರಂ 
ಹರಿದಾಸನಾಗಿ ಕನಕದಾಸನನ್ನು' ಒಪ್ಪದಿದ್ದರಂ, ಹರಿದಾಸಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸ 
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ನನ್ನು ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವನ ಸವಂನ್ವಯ ಮನೋ 
ಧರ್ಮವೆ, ಮಂಧ್ಯ-ರಾಮಾನಂಜ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ, ಅವನ ಕೀರ್ತನೆಗಳೆ, ಆಥವಾ ದಾಸರಲ್ಲಿ 

ಕನಿಯಾದ ಅವನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕೊಡಂಗೆಗಳೇ ? ಎಲ್ಲವೂ ಹೌದೆನ್ನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 
ದಾಸರಲ್ಲಿ ಕವಿ, ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ದಾಸನಾದ, ತನ್ನ ಮೊದಲ ನಾಯಕತನದ ಪಾಳೆಯ 

ಪಟ್ಟಿನ ವಿಲಾಸವಿಭ್ರವಂ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಕನಕ ಕಾಗಿನೆಲೆಯಾದಿಕೇಶವನೆ; 
ಬಾಡದಾದಿಕೇಶವನೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹರಿದಾಸನಾದ ನಂತರ ರೂಪಿಸಿದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ 

ಬರುವ ಬನಿ, ಕೇವಲ, ಏಕಮುಖ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಲ್ಲ ಹರಿದಾಸರ "ಬೂಟಕತನ' ಖಂಡಿ 

ಸುವ ಅವನಿಗೆ ಗುರುಗಳು ವ್ಯಾಸರಾಯರೆಂಬಂದು, ಅವರಂ ಬೀರಿದ ಪ್ರಭಾವ, ವಿಜಯ 

ನಗರದ ಹರಿದಾಸ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕನಕನ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲದರ ತುಣುಕು ದೊರೆತಿವೆ, ಪೂರ್ತ 

ದೊರೆತಿಲ್ಲ, ಪುರಂದರದಾಸರು '"ಹರಿದಾಸರನ್ನು ಜರಿಯಬಹುದೆ'' ಎಂಬರ್ಥದ ಕೀರ್ತನೆ 

ಯೊಂದರಲ್ಲಿ. ಕನಕದಾಸನನ್ನು ಕೇವಲ "“ಕಬ್ಬಲಿಗನೆನ್ನ ಬೇಡಿ ಈತ ತುಂಬಂರರೆ ಆಂಶ'' 
ಎಂದಿರುವುದು, ಕನಕದಾಸನ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಕರುಣೆ ತೋರುವುದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ 

ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಬಂದಂ ವಂಠದವರಿಗೆ ಸರಿಬೀಳದೆ ದೂರಂ ಬಂದಿತಂತೆ. ಕನಕ 

ದಾಸರ `"ಸಹಜವಿದು ಈ ನಂಡಿಯಖ ಸಟೆಯ ಮಾತಲ್ಲ! ಮಹಿಯೊಳಗೆ ಪೇಳುವೆನು 
ವಿಹಿತವಾಕ್ಕಗಳ'' ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಡಿಲಾಗಂತ್ತಿದ್ದೆ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ತೋರು 

ವಂತಿದೆ, ಅವರು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ವಂದಿಸಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ 

ತಾಶಾಚುರ್ಯನನ್ನು ನೆನೆದರೂ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ | ಗೈಡಿರುವ *ವಂಂಗಲ' ವಂದ್ಲ ೈವಂತನಿಷಿ 

ಪ್ರಭಾವವನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ : 

'ಜಯೆಮಂಗಲಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭಮಂಗಲಂ 

ಮಧ್ಯ ಹದಾತನಾ ಸತಿಯಲ್ಲಿ ಉದಿಸಿದಗೆ | 

ಬೌದ್ಧ ಜಾರ್ವಕ- ಮಾಯ್ಸ ಳ ಜರಿದಗೆ 1 

ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನೆಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರಿಗೊಲಿದ । 

ಮುದ್ದು ಶ್ರೀ ಆದಿಕೇಶವನ ಭಜಕನಿಗೆ ॥ 

ಹೀಗಿದ್ದರು ಅವರು 

ಕುಲಸಲಂಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಬಲುಪಾಶಗಳ ತರಿದು 1 

ಹಲವು ಕೊಂಬೆಗೆ ನೀನು ಹರಿದಾಡದೆ 

ಎಂಬುದು ಹಾಗೂ 

ತಿರುಮಂತ್ರವನ್ನು ಭಜಿಸು ತಿರುಲಾಂಭನವಧರಿಸು 1 

ಪರಮವೈಷ್ಣವರ ಪಂಕ್ತಿಯ ಸೇರುಮನವೆ 



298 ಹರಿದಾಸ ಅಂದೋಲನ : ಒಂದು ಅಧ್ಯಯಸೆ 

ಎಂಬುದಂ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೆಂ 
ಅವರ ವಿಡಂಬನೆ : 

ತೀರ್ಥಪಿಡಿದವರು ತಿರುಸಾಮಧಾರಿಗಳೆ-ಜನ್ಮ ! 

ಸಾರ್ಥಕವಿರದನರು, ಭಾಗವತರಹುದೆ ॥ಪ॥| 

ಎಂಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ವಿಡಂಬನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. *'ಎಲ್ಲರಂ ವಣಡುವುದಂ ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ” 
ಎಂಬಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ "ನಾಲುಕು ವೇದಪುರಾಣಶಾಸ್ತ್ರ್ರ ಪಂಚಾಂಗ ಹೇಳಿಕೊಂಡನಂ। ಕಾಲ 
ಕಳೆಯಂವುದೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಗೇಣು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ॥'' ಎಂಬ ನೇರೆ ಟೀಕೆಯಿಂದೆ, ಇದಲ್ಲದೆ. 

ಇನ್ನೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಾದಿಯಾಗಿ ಕಾಣಬರಂವ ವಿಠ್ಠಲ ಭಕ್ತಿಯ 
ಮಾತು ಕನಕದಾಸನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರಂಪುದಿಲ್ಲವೆಂಬಂದಂ. "ಹರಿದಾಸತನ' "ಹರಿದಾಸ 

ಸಂಪ್ರದಾಯ'ವನ್ನು ತತ್ವತಃ ಕನಕದಾಸರು ಒಲಿದ, ದೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ 
ಹೊರತು ಗುರುಮುಖೇನ ಹರಿದಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಶುದ್ಧ ಹರಿ 

ಭಕ್ತಿ ಇವರ ಧ್ಯೇಯ, ಸಾಧನ, ಅದೇ ದಾಸಪಥ ; ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೂಡ, ಕನಕದಾಸರಂ 

ಈ ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ 
ಮತನಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಗತೊಡಗಿದ್ದು, ತನ್ಮೂಲಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯವೆ ಬೆಳೆಯಶೊಡಗಿದ್ದೂ 
೧೭ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಿಜಯದಾಸರ ನಂತರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತ 
ವಿದ. ಈ ಎರಡೂ ಹಂತಗಳ ನಡುವೆ ಆಗಿ ಹೋದವರು ಬೀಜಾಪ್ರರದ ಬಳಿಯ 
ಕಾಖಂಡಿಕೆಯ ವಂಹಿಪತಿದಾಸರಂ, ವಂಹಿಪತಿದಾಸರೆ: ಮಧ್ಮಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ರಾದರೂ 
ಭಾಸ್ಕರ ಸ್ವಾವಿಂಗಳೆಂಬ ಅವಧೂತರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಲೌಕಿಕ ಪದವಿ 
ತ್ಯಜಿಸಿ ಸ್ವಯಂ ತಾವೆ "'ಮಹಪತಿ''ಯೆಂಬ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು 
ಅನಂಸರಿಸಿ, ಕೃತಿರಟಿಸಿದವರೂ, ದ್ವೈತಾದ್ವೈತ ಎರಡೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಂಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ 
ವರು ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಹರಿದಾಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇವರದು ಒಂದಂ ವಿಶಿಜ ೈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೆ. ಯಾವ 
ಗುರಂವೂ ಇವರಿಗೆ ಹರಿದಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ, ಅಂಕಿತಪದ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹರಿದಾಸ 
ರಂತೆ ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಹಿಪತಿರಾಯರಂ ಅನಂಸರಿಸಿದಂತೆ ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಯಾವ ಸುಳುಹೂ ಇಲ್ಲ. ಇವರದ್ದೆ ಒಂದಂ ತೆರ. 

ವಿಜಯದಾಸರದು ಹಾಗಲ್ಲ, ಅವರಂ ಮಧ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥರ ಅದನ್ನೆ ತಮ್ಮ ಬಾಳಿನುದ್ದೇಶ  ಆಗಿಸಿಕೊಂಡಂ ಮಧ್ಯ ವಂತನಿಷ್ಠೆ-ಹರಿಪಾರಮ್ಮ ಪ್ರಶಿಪಾದಿಸಲಂ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಸಾಧನವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂ ಆಡುನಂಡಿಯಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೆ ರಚಿಸಿದರು, “ಬೂಟಕತನ ದಲಿ ಹರಿದಾಸನಾದರೆ ತೋಟನಿಲ್ಲದೆ ಊಟೆಯೆತ್ತಿ ದಂತಕ್ಕೊ'' “ನಿನ್ನ ದಾಸವೆಂದೆನಿಸ ಬೇಕಾದರೆ ಭಂಗ ಪಡಲುಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಅನ್ನ ವಸ್ತ್ರಕಿಲ್ಲದೆ. ತಿರುಗಬೇಕು. 
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ಬೆನ್ನ ಬಿಡದೆ ರೋಗಂಗಳು ಬರಬೇಕು" “ಪನ್ನಂಗಶಯನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯವಿಠಶಲರೇಯಂ 

ಎನ್ನ ನೀಪರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬಗೆ ಏನಂ''? “ಉತ್ತಮಂರಲ್ಲಿ ಗುರುಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ 
ಕ್ರೋಧ ಕೂಡದಂ'" “ಅದು (ಕ್ರೋಧ) ಕತ್ಸೈಮರಿಗೆ ಮುದ್ದುಕೊಟ್ಟಂತೆಲೋ'' "ಪಟ್ಟೆ 
ದ್ರೋತ್ರ ತಂದು ಶುಭ್ರವಾಗಿ ಒಗೆದು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡಂ ಕಾಲೆಗಳೆವಂಶೆವೇ । ಪಟ್ಟೆ 

ನಾವಂವ ಬಡಿದು ವಿಂತಿ ಇಲ್ಲದ ಮಂದ್ರೆ ? ಇಟ್ಟು ಸಂಣ್ಣಗಾರ ಶಿದ್ದಿ ಪಣ್ಣಿಗೇ । 
ದಳ್ಳಾಳೆಯಾಗಿ ಕೊರಳ ಮಾಲೆ ಜಪಮಣಿ । ಬಟ್ಟೆನೊಳಗೇ ಸಿಗಸಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಂ 

ದೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಚಲಚಲ (ವಂನ)ದಲ್ಲಿ 1 ಇಟ್ಟಣಿಸೀ ಅನ್ಯ ಸಶಿಯರನ । ಕೆಟ್ಟೆಬೆಂದೆ 
ನೆಂದಂ ತನ್ನ ಮೂಲ । ಗಂಟಂ ಇಟ್ಟಂತೆ ಅವಳನ್ನು ಕಣ್ಣುಸನ್ನೆ 1 ಗುಟ್ಟು ತೋರದಂತೆ 
ಕೆವ್ಮಿ ಖ್ಯಾಕರಿಸಿ''... ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಜವಾದ ಹರಿದಾಸನಾಗುವನೆ ? ಇದು 
ವಿಜಯದಾಸರ ನೇರ ಟೀಕೆ. ಆಗ ಅವರು ಇದ್ದಿರಲೇಬೇಕು ! ದಾಸನೆಂಬೊ ನಾಮ 
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ""ಸೂಸುಶಲಿದೆ ಕೇಳು ಗ್ರಾಸನಿಮಿಶ್ಶವಾಗಿ । ಈಸು ಶಕ್ಕತನದಾಸಿ 

ಗಳೇ ಉಂಟಂ |'' ಇದು ಅಷ್ಟೆ! ನೇರ ವಾಗ್ದಾಣ ! "“ಬಲ್ಲವಗೆ ಜವಾಬ್ದಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ 
ಯಂತೆ'', ಎಂದಂತೆಯೆ ಹರಿದಿನ (ಏಕಾದಶಿ) ನಿತ್ಯ ಕವರ೯ನಂಷ್ಕಾನ, ಎಲ್ಲ ಸಂಪ ಸ್ರದಾಯ 

ಸೂಳಾದಿಗಳೆ, ವಿಜಯದಾಸರು ಹರಿದಾಸರು ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಎಳೆಎಳೆಗಳನ್ನು 

ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಮತ್ತೆವಂತ್ತೆ, ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ-ಇದರ ಉದ್ಧೇಶ, ದೃಢವಾಗಿ ಮನೆದಲ್ಲಿ 

ನಾಟಲಿ ಎಂದಿರಬೇಕು. “ಹರಿಶರಣ ಇಲ್ಲದ ಭವನ  ಮಹಾತನ'' ಎಂದಂತೆಯೆ 

ವಿಜಯದಾಸರು ತಿಳಿಸುವ ಹರಿದಾಸನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಣ ನೋಡಿ : 

ತಾಳದಂಡಿಗೆ ಕರದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ । 

ಕಾಲಂದುಗೆ ಕಿರಿಗೆಜ್ಜೆ 1 

ಫಾಲದಲಿ ಊಧಣ್ವ ತಿಲುಕೆ । 

ಲೋಲನಾಗಿ ಕೊರಳೊಳು | 

ಮಾಲೆ ತುಲಸಿ ಪದುಮಹಾರ । 

ವಾಲಯ ಸಂತರ ನೆರೆಯಲ್ಲಿ 1 

ತಾಳಿವಿಕೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋದ ॥ ಆಲೋಚನೆ ಹರಿತಾದರ । ಕಾಲಕಾಲಕೆ 

ಬಿಡದೆ ವಿಜಯ ವಿ । ಠಲನ್ನ ನಂಬಿ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ । ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಇದನ್ನೇ 
ಆಚರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದುದೆಂದು ಹಿಂದೆಯೆ ಹೇಳಿದೆ. ತಾವೇ ದೇವರನಾಮ, ಕೀರ್ತನೆ, 

ಹಾಡುತ್ತ ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಕಟ್ಟಿ, ತಾಳ ಚಿಟಕೆ, ಮೃದಂಗ ವಾದ್ಯ ಸಮೇತ ನರ್ತಿಸುತ್ತಿ 
ದ್ವರಂ, ನರ್ತನಕ್ಕಾಗಿಯೆ ಪ್ರಶೇಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸಿದರು. ಭಜನೆಗಾಗಿ ರಚಿಸಿದ್ದು 
ಭ್ಲೈಮರಗೀತ ಅದೆಷ್ಟು ವಧಂರಭಾವದಿಂದೊಡಗೂಡಿದೆ ಇದನ್ನೆ ವಿಜಯದಾಸಾರ್ಯರಂ 

ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು... ಹರಿದಾಸ ಯಾವಾಗಲೂ “ಹರಿದಾಸರೊಡನಾಡು ಹರಿಯಂಫಿ: ಸ್ರಿಯೆಂಗ್ಕ 
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ನೋಡು 1 ಹರಿಯೆಂದು ಕೊಂಡಾಡು ಹರಿನಾಮ ಹಾಡಿ ಪಾಡಂ...... 
ಪರಮ ಪುರುಷ ಹರಿಪದಾಶ್ಚರದೇವ'' ವಿಜಯದಾಸರದು ವೀರನಿಷ್ಠ, 
ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಂದಂವರಿಸಿದ್ದ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಂಥ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರರನ್ನು ಕೊಡುಗೆ 

ಯಾಗಿ ನೀಡಿತು. 
ಜಯದಾಸರ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯರಾದ, “'ಭಕ್ತಿಯಲಿ ಭಾಗಣ್ಣ'” ನೆಂದು ಹೆಸರಾದ 

ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲದಾಸರು, ಗುರಂ ನಡೆದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದರು. ಶಾಸ್ತ್ರನಿಷ್ಠ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೋಧಕ, ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಕೃಶಿಗಳು. ಅವರ ಒಂದು ಕೃತಿ ಹೆರಿದಾಸರಂ 

ಹೇಗಿರುವರೆಂಬುದರ ಚಿತ್ರಣ ನೀಡುತ್ತದೆ 1 

” “ಹರಿಯೆ 

ಹರಿದಾಸ 

ಏನು ಸುಖವೋ ಎಂಥಾ ಸುಖವೊ ॥ಪ॥ 

ಹರಿಯಧ್ಕಾನ ಮಾಡುವವರ ಸಂಗ ಏನು ಸುಖವೊ ॥ಅ.ಪ.ಗ 

ತಂಬೂರಿವಿಾಟುತ್ತ ಹೃದಯ 

ಆಂಬಕದಿಂದ ಆನಂದ 

ಆಂಬುಗರೆಯುತ ಬಲು 

ಸಂಭ್ರಮದಿಂದಿಹರ ಸಂಗ ॥ಣ 

ಗೆಜ್ಜೆಯು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ 

ಲಜ್ಜೆ ಬಿಟ್ಟು ಹರಿಯ ನಾಮ 

ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಘ 

ವರ್ಜರಾಗಿಹರ ಸಂಗೆ ॥2॥ 

ಸ್ವರ್ಣಮೋಷ್ಯ ಸಮವೆಂದು 

ತನ್ನೆದೆಂಬೊ ಹಮ್ಮು ತೊರೆದು 

ಘನ್ನ ಮಹಿಮನ್ನ ಪಾಡಿ 

ಧನ್ಮರಾಗಿಹರ ಸಂಗ ॥8॥ 

ಪುಪ್ಪದಿ ಸುಗಂಧ ಹ್ಯಾಂ 

ಗಿಪ್ಪುದೊ ತದ್ವತ್ತು ಜಗ 

ದಪ್ಪ ಬೊಮ್ಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಇಪ್ಸನೆನ್ನುವರೆ.ಸಂಗ' ॥4॥ 

ದರ್ವಿಯಂತೆ ದೇಹವನ್ನು 

ಸರ್ವದಾ ತಿಳಿದು ಶೇಷ 

ಪರ್ವಶಮಾಸೆನ್ನ ನಂಬಿ 

ಉರ್ನಿಯೊಳಗಿಹರ ಸಂಗ ॥8॥ 
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ನಡೆವೊಂದು ನುಡಿಪೊಂದು ನಿರುತ 

ಕೊಡುವೋದು ಕೊಂಬೋದು ಜಗೆ 

ದೊಡೆಯನ ಪ್ರೇರಣಿಯೆಂದು 

ನುಡಿದು ಹಿಗ್ಗುವರ ಸಂಗ ॥6॥ 

ಸೃಷ್ಟಿಗೊಡೆಯನ್ನ ಮನೆ 

ಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಸುತ್ತ ಜ್ಞಾನ " 
ಕೊಟ್ಟ ಗೋಪಾಲವಿಠಲ 

ಗಿಷ್ಟರಾಗಿಹರ ಸಂಗೆ...... 

ಈ ಎಲ್ಲ ನಂಡಿಗಳೂ ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಂದೊಂದಂ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿಸು 

ತ್ವವೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ವಿವರ ಅನಗತ್ಯ, . ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ 
ಹರಿದಾಸರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಅನುಸರಣೀಯಂ. . 

ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಂದಂ' ಪೈಶಿಷ್ಟ್ಯ,. ಬಿಂಬೋಪಾಸನೆ, 'ತೆನ್ನ ಬಿಂಬ 
ಮೂರಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಆದ ಜೀವ ಧ್ಯಾನಿಸುವಿಕೆ. ' ಆದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೋಪಾಲ 

ದಾಸರಂ ನಿಡಿದಾದ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯೌಗಿಕ 
ಸಾಧನೆಯೂ ಬೆರೆತಿದೆ. ಹರಿದಾಸನಾದವನು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಪರ್ಯಟನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ದೂ 

ನಿಯವಂ, (ವೈಕುಂಠದಾಸರು, ವೆಂಕಟದಾಸರು [ಪ್ರಸನ್ನ] ಹೆಚ್ಚು ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳ 
ಲಿಲ್ಲ... ಅವರಿಗೆ ದೈವ ಸೂಚನೆಯ ಹಾಗೆ ಬಂತೆಂದಂ ಪ್ರತೀತಿ), ಹರಿಕಥಾ ಶ್ರವಣ, 

ಮಾನಸಪೂಜೆ, ' ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಇನ್ನೊಂದಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. 
ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಸಂಪ್ರದಾಯಂಿಷ್ಯತೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಲ್ಲಿ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯ 

ಹಂತ ತಲಂಪಿದ್ದೂ "ಶ್ರೀಹರಿಕಥಾಮ್ಭಾತಸಾರ" ಹಾಗೂ ಅವರ "ತತ್ವ ಸುವ್ಹಾಲಿ' (ಕ್ರಿಪದಿ) 

ಮಂತ್ತಿತರ' ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಉದ್ದಾವಂ 

ಪಂಡಿತರೂ, ಆಶಂಕವಿತಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವರೂ ಆದದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಕನ್ನಡವೂ 

ಆರ್ಥಯಿಸುವುದು 'ಕಠಿಣವೆ ಆದರೂ ಶ್ರೀವಂದೃರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಭಾವಿಂನೀ ಷಟ್ಟದಿ 

ಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದಿಸಿಕೊಂಡಂ, ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಗೋಪಾಲದಾಸರಿಂದ 
(ವಿಜಯರಾಯರ ಆಜ್ಞೆ ಮೇರೆಗೆ) ೪೦ ವರ್ಷ ಅಆಯಂರ್ದಾನ ಪಡೆದ ಜಗನ್ನಾಥಾರ್ಯರು 

ಹರಿದಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂದೆ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಹಾಗೂ ತಮ್ಮಾ ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರಶಿಷ್ಯ 
ರಿಗೆ ಅಂಕಿತವಿತ್ತು; : ದಾಸದೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು, ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಂಂದಂವರೆಯಂ 

ವಂತೆ ಚೇತನಗೊಳಿಸಿದರಂ, ಶ್ರೀಗುರಂ ಜನಾರ್ದನವಿಠಲ, ಶ್ರೀದವಿಠಲ, ಶ್ರೀಶವಿಠಲ, 
ಶ್ರೀಪ್ರಾಣೇಶವಿಠಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಜಗನ್ನಾಥರಂ ಬಳಸಿದ ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯದ 
ಮಂದಿನ ಪ್ರವರ್ಶಕರೇ, ' ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಹರಿದಾಸ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವ ಪರಿ 

ಇದಂ; ' 
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ರಂಗ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವ ಮಂಗಳಾತ್ಮರ 

ಸಂಗೆ ಸುಖವಿತ್ತು ಕಾಯೊ ಕರುಣಾಸಾಗರ 

ಮೂಕ ಬಧಿರ ರಂತಿಪ್ಟರೊ ನೋಳ್ಪ ಜನಕೆ 

ಕಾಕು ಯುಕುತಿಗೆಳನವರು ತಾರರೊ ಮನಕಿ 

ಜಯಾಜಯ ಲಾಭಾಲಾಭ ಮಾನಾಪಮಾನೆ 

ಭಯಾಭಯ ಸುಖ ದುಃಖ ಲೋಷ್ಟಕಾಂಚನ 

ನಗುವರೊ ರೋದಿಸುವರೊ ನಾಟ್ಕವಾಡೋರೊ 

ಬಗೆಯರೊ ಬಡತನ ಭಾಗ್ಯ ಭಾಗವತರು 

ತೆಗೆಯರೊ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮನವೊಮ್ಮೆಯಾದರು 

ಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲ ನಿನ್ನವರೇನು ಧನ್ಮರೆ ಗ.......ಎ. 

ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲದೆ,. ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ "ಫಲವಿದು ಬಾಳ್ಗಾದಕೆ' ಎಂಬ ದೀರ್ಫವಾದ 
ಕೃತಿಯೂ ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನೂ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಂವಂತಿದೆ. 

ಸ್ಫೋಚಿತ ಕರ್ಮಗಳಾ ಚರಿಸುತ ಬಲು | ನೀಚರಲ್ಲಿ ಪೋಗಿ ಯಾಟಿಸೆಜಿ ॥ 

ಬೇಚರವಾಹ ಚರಾಚರ ಬಂಧಕ 1 ಮೋಚಕ ನಹುದೆಂದ್ಯೋಚಿಸುತಿಪ್ಪುದೆ ॥ 

ಎಂದು ಹಾಡಿದ ದಾಸವರ್ಯರು, "ಗೃಹಕರ್ಮದ ಬೇಸರದಲಿ ಪರಮೋತ್ಸಹದಲಿ 

ಮಾಡುವ ಮೂರ್ಜಗದ ಮಹಿತನ ಸೇವೆಯಿದೆನುತಲಿ ಮೋದದಿ ಅಹರಹರ್ಮನದಿ 
ಸಮರ್ಪಿಸಂಶಿಪ್ಪುದೆ ಫಲವಿದಂ ಬಾಳ್ದಾದಕೆ' ಎಂಬ ಮಾತನ್ನೂ ತಿಳಿಸಂತ್ತಾರೆ, ಇಹದ 
ಬದಂಕಂ ಕಡೆಗಣಿಸದೆ ಬದುಕು, . ಎಂಬುದೆ ದಾಸರ ಸಂದೇಶ. 

ಹರಿದಾಸರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಲ್ಲ, -ಸಂಸಾರಿಗಳು (ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, : ವಂಠಾಧೀಶ 

ರಾಗಿದ್ಧೂ ಹರಿದಾಸ ಸೇವಾ. ತತ್ಸರರಾದವರ ಹೊರತಾಗಿ), ಪುರಂದರದಾಸರಂತೆ 

ಇತರ' ಅನೇಕ ಹರಿದಾಸರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ.. ಬಿಟ್ಟು: ಭಗವನ್ನಾಮ 
ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತ, ಉಂಛ ವೃತ್ತಿ (ಅಥವಾ ಮಧುಕರ)ಯಿಂದಲೇ ಜೀವನೋ 

ಪಾಯ ಸಾಗಿಸಿದವರಲ್ಲ. ಅವರಂ ತಮ್ಮಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗಳ ಜತೆಗೆ ಭಗವದೃಕ್ತಿಯ 
ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು. ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಿರಬೇಕಂ, ದಾಸರಲ್ಲಿಯೂ ವಿದ್ಯಾವಂತರೂ ಆಗ 
ಕಡವೆಂಯೆ, `` ಅದರಿಂದ, ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ವೇಷವಾಗಿ ಪರಿಣವಿಂಸಿ,: ದೇವರ 
ನಾವಂ ಹೇಳುತ್ತ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವಾತೇನೂ ಇರದಿದ್ದರೂ, ತನ್ನ. ಪಾಲಿಗೆ ತಾನಂ ತಾಳ, 

ತಂಬೂರಿ, ಬಡಿದಂ ಮಾಟಿ ಹಾಡುವುದಂ, . ಬಂದರೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 

ಇಲ್ಲವೆಂದೆ ಇದ್ದರು. ' ಈಗಲೂ ಆ ತೆರನಾದ `ಹೆರಿದಾಸರಂ ಇದ್ದಾರೆ. .: ಅಪರೂಪ 
ಕ್ಕೊಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾರೆ.ಹರಿದಾಸಕೂಟ ಆಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂತೆ ಇಲ್ಲವಾದರೂ ದಾಸದೀಕ್ಷೆ, 
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ಆಂಕಿತ ಪ್ರದಾನ ವಂಂದುವರಿದಿರುವುದೆ ಆಗಿವೆ. “ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯ''ದ ಬಗ್ಗೆ 
ಕೆಲವಾರು ಮಾತು ತಿಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸನ ಮಾನವೀಯ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಾವು 

ಮರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನ- 
ವೈರಾಗ್ಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರೂ, ಹರಿದಾಸನೂ ವಂನುಷ್ಯನೆ; ಅವನಿಗೂ ಪ್ರಕೃತಿ 

ಸಹಜ ಆದ ಹಸಿವು-ನೀರಡಿಕೆ, ಇರುತ್ತವೆ; ಹರಿದಾಸನಾಗುವ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಆಸೆ- 

ಅವಿಂಷ ಆಬಾಧಿಸಬಹಂದು, ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ವಜ್ರ ಮಾಡುವ ಮನ್ನ 
ಅವನು ಬಯಕೆಯ ಬಲಿಪಶು ಆಗಂವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ. ಜನಸವಯಹದ ಸವರಾಜ 
ದಲ್ಲಿ ಬಾಳುವೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ, ಕಾವಂ-ಕ್ರ್ರೋಧ, ಮದ, ಲೋಭ ಯಾವುದು ತಾನೆ 

ಬಿಡವು ದೈವದ ವಕಾಯೆಯ ಮೋಡಿಯ ಬಲೆ ಬೀಸಿ, ಆವನನ್ನು ಹಲವಾರಂ ರೀತಿಯ 

ಕಷ್ಟ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸಿಲಂಕಿಸಿಯಾತಂ. ಇವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀಪ್ರರಂದರರು, ಕನಕದಸರು, 

ಮುಂತಾದ ಹರಿದಾಸ ಭಕ್ತಿ ಸಾಧಕರಂ ಅನಂಭವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರ ಫಲ ಹಾಗೂ ಅವರಂ 

ತಾವು ಪಡೆದಂಥ ದೈವ ದರ್ಶನದ ಸಂಳಂಹಂ ಕುರುಹಂಗಳನ್ನೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಕ ೈತಿಗಳಲ್ಲಿ ನವಂಗೆ 

ತೋರಂವುದೂ ಇಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದೆ ಇರಂತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ, ಹರಿದಾಸ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರಿಯ ನೀತಿ-ಧವರ೯ಸಾಹಿತ್ಯ ಎನ್ನುವವರಂಂಟಂ, ಜನತೆಯ ಬದಃಕಿಸ 
ಜನಪದದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸರ ಅನೇಕ ವಣತು, ನಾಣ್ಣುಡಿ ಇಂದೂ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿವೆ. 
“ಹಾವಿಗೆ ಹಾಲೆರೆದರೇನಂ ಫಲ'', "'ಸತ್ಯವಂತರಿಗಿದಂ -ಕಾಲವಲ್ಲ'',: ""ಮಾನಭಂಗವ 

ಮಾಡಿ ಮಂಶ್ತೇನಂಪಚಾರವ'', ""ತಾಳಂವಿಕೆಗಿಂತ ತಪವು ಇಲ್ಲ'', ""ಹೇನಂಬಲ್ಲದೆ ಹೂವಿನ 
ಪರಿಮಳ'', ''ಹೋತನಾ ಕೊರಳೊಳಗೆ ಮೊಲೆಯಿದ್ದರೇನಂ'' ಇವೆಲ್ಲ ೧೫ನೇ ಶತಮಾನ 
ದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆವಿಗೂ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವುವೆ. 

ಹರಿದಾಸರಂ, ಕೇವಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾತ್ರ ಅನಂಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ತಾವು ಬದುಕುವ, 
ವರುಂಬರಂವ, `ಸವರಾಜದ ಸಂಖ-ಸಮಾಧಾನ-ಶಾಂತಿಯಂತೆ ಜೀವನದ ಪಥದೆಡೆ ತಮ್ಮ 

ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿಸಿದರು ; ಅನುಭವ ತಿಳಿಸಿಗೊಟ್ಟವರಂ, ಅವರದ್ದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ಹಾಗೂ 

ಸಂತದೃಷ್ಟಿ ; ಮಾನವಕೋಟಿಗೊಳ್ಳಿತಾಗವೆಂಬ ಹಿರಿಯಾಸೆಯಿಂದ ವಾಜ್ಮಯ ತಪಸ್ಥೆ 

ನಡೆಸಿದವರು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠರಾಗಿ, ಜಾಗೃತರಾಗಿಸುವುದೆ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ; 
“ಮಾನವ ಜನ್ಮದೊಡ್ಡದೊ-ಇದ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಬೇಡಿ ಹಂಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರಾ'' ಎಂಬುದ 
ರಲ್ಲಿ ಇದೇ, ನೀತಿ, ಬಯಕೆಯ ಅಡಕಗೊಂಡಿರಂವುದಂ. "ನೀವು ನಿಮ್ಮನರಿಯಿರಿ, 

ನಿಮಗೇನಿಲ್ಲ? ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಂಗಳಿವೆ, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಿವೆ. ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಕೈ, 
ಕಾಲು `.ನಾಲಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಂಚ್ಚಕೊಂಡಿರುವುದೆ, ಅಥವಾ. ವಂನಬಂದಂತೆ ಹರಿಯ 

ಬಿಡಂವುದೆ ? ನಾಲಗೆಯಲ್ಲಿ ವಂಳ್ಳುವಂರಿದಿದೆಯೆ (ವಂಳ್ಳೂ ಎಂದರೆ ನಾಲಗೆಯಲ್ಲಿ 

ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೋಗ ಸೂಚಕ ಬಿಳಿಯ ಒತ್ತಡವೂ ಹೌದಂ, - ಅದೇ ರೋಗನಿದಾನ 
ಗಂಣ (01070519) ಕೂಡ, ನಾಲಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯೂ ಕರುಳೂ 
ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರ ಅಭಿಮಂತವೆಂಬಂದು ಸಂವಿದಿತ, ಇದನ್ನೆ ದಾಸರು 
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ಬೇರೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದಾರೆನ್ನಬಹಂದಂ) ಇಡೀ ಮಾನವಕೋಟಿ, ಮಂಕ್ಚರಾಗ 

ಲರ್ಹರಾಗದಿದ್ದರೊ, ಅರಿವು ಕೂಡಿದ ಒಳೆಂ ಬಾಳನ್ನು ಬಾಳಜೇಕೆಂಬಂದೇ ದಾಸರ 
ಎ 

ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಆದೇ ಅವರ ಆನಂ ನಿತ್ಯದ ಹಂಬಲ. 
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಶ್ರೀಹರಿಯ ದಾಸನಾಗಿರಬೇಕೆಂಬಂದಂ ಶ್ರೀಪ್ರರಂದರದಾಸ 

ರಂಥ ಭಕ್ತದಾಸರ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸಾರ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ, ಕಾಡಿಗೆ ಓಡ 
ಬೇಕಿಲ್ಲ. “ಸಬೇಕು ಇದ್ದು ಜೈಸಬೇಕು, ಹೇಸಿಕೆಯ ಸಂಸಾರವಿದನಂ ಆಶೆ ಲೇಶ 
ವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ'' ಎಂಬದೇ ಹರಿದಾಸಕೂಟಿದವರ ಸಾಧನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 

ಕೂಡ ಬೋಧಿಸಿರಂವುದಂ ಇದನ್ನೆ ತಾನೆ. ಅನಾಸಕ್ತೆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗೀತ ಉದ್ಧರಿಸಂವುದೆ 

ಇದನ್ನು ; ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಕೃತಿ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲ, ವಿಕೃತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಸಕ್ತಿ. ಅಜ್ಞಾನ 

ದಿಂದುಂಟಾದ ಆಸಕ್ತಿ, ವಂನಸ್ಸನ್ನು ವಿಕೃತಗೊಳಿರಂವುದರಿಂದ, : ಅದೇ (ಅಜ್ಞ್ಯಾನವೆ) 

ಎಲ್ಲ ದಂಃಖಗಳ ವಲ, 

ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯಾನ್ ಪ್ರಂಸಃ ಸಂಗಸ್ತೇಷೂಪಜಾಯತೇ 

ಸಂಗಾತ ಸಂಜಾಯತೇ ಕಾಮಃ ಕಾಮಾರ್ ಕ್ರೋಧೋಭಿಜಾಯಶೇ 

ಕ್ರೊಧಾದ್ಭವತಿ ಸಂಮೋಹಃ ಸಂಮೋಹಾತ್ 'ಸ್ಮೃತಿವಿಭ್ರವಃ 

ಸ್ಮೃತಿರ್ಭ್ರೃಂಶಾತ್ ಬುದ್ಧಿನಾಶೋ ಬುದ್ಧಿನಾಶಾರ ಪ್ರಣಶೈಶಿಃ...... 

ಇದು ಬರೀ ವಿಷೆಯ ಕಾವಂ ಎಂಬ ದೈಹಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯೊಂದೆ ಅಲ್ಲ, ಬದುಕಿನಬ್ಲೇರಿಳಿವ 

ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಅನ್ನ. ಯಿಸಂತ್ರ ದೆ. ಬದಂಕಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟು ನೆಲೆ, 
ಶಾಂತಿ ಬರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದಲ್ಲದೆ "ಪದ್ಮ ಪತ್ರವಿಂವಾಂಭಸಾ'” ನೀತಿ ಹರಿದಾಸದ್ದೆಂಬುದು 

ತಿಳಿಪುದೇ ವಿನಹ ಅವರು ಬದಂಕಂ ಶೂನ್ಯವೆ ವೆಂಬ ನಿರಾಶಾವಾದಿಗಳಲ್ಲವೆಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ 

ತರಿಸುತ್ತದೆ : 

''ವಿಷಯದ ವಿಚಾರ ಬಿಡು ವಿಹಿಶ ಕರ್ಮವ ಮಾಡು 
ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಬೇಡು" 

ಎಂದರೆ, ವಿಹಿತಕರ್ಮವೆಂಬಲ್ಲಿ' ಮನಂಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾನನೀಯ ಸಹಜವಾಗಿ 
ಅವಶ್ಯವು, ಕಲ್ಯಾಣ ಉಂಟಂಮಾಡಂವಂಥದು ಆದ ಕರ್ಮ, "ಇಡೀ ಮಾನನೀಯ 
ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಕೂಡೆ. , “ಕುರ್ವನ್ನೇವೇಹ ಕವರ್ಕಾಣಿ ಜಿಜೀವಿಷೇಶ ಶತಂ ಸವಕಾಃ 
“ನೂರುವರ್ಷ ಕರ್ಮಗೈಯುಂತ್ತೆ. ಬದುಕಬೇಕಂ. : ಅವೇ ತಪಸ್ಯೆ, ' ಅದೇ ಪಂಕ್ತಿ 
ಸಾಧನ. ಆದರೂ ಇಹದ ಆಂಟಂವಿಕೆ ಸಲ್ಲ, ಇದ್ದರೂ ಇರದುತರುವದೇ ಮಾರ್ಗ; 
“ತಾಸು ಬಾರಿಸುತಿದೆ `ಕೇಳಿ ಹರಿದಾಸರೆಲ್ಲ ತಾಸು ಬಾರಿಸುತಿದೆ ಕೇಳಿ'',,,.,,,..ಕೆಂಡ 
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ವಿಷಯವ ಕಾವಿಸಿ ಕಷ್ಟಪಡದೆ-ತಾಂಡವ ಕೃಷ್ಣನ ಭಜಿಸಿ-ಪುಂಡನೆ ನಿನಗೆ ಹರಿದಾಸರು 

ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಮಾನವ ಕೋಟಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕ ಮಾತುಗಳಿವು : 

“ವೃದ್ಧ ಯೌವನ 'ಬಾಲ್ಕಕಾ-ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದ 
ಬಂದ್ವಿ ಮಾಂದ್ಯವು ಹಲನ್ರ ಕಾಲ-ಅಹಾರ ಸಂಗ 

ನಿದ್ರೆಯಿಂದಲಿ ಅತಿಲೋಲ ॥ 

ಈಶನ ಭಜಕರ ಭಜಿಸದೆ ಮಾನಂಷಾ 

ಯಂಷ್ಯವೆಲ್ಲವು ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿಂತೆಂದಂ ತಾಸು ಬಾರಿಸುತಿದೆ ಕೇಳಿ” 

ಎಂಬಂವಲ್ಲಿ ಆದಿಶಂಕರರ ಭಜಗೋವಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರದ '“ಬಾಲ್ಯಸ್ವಾವತ್ ಕ್ರೀಡಂಸಕ್ತಃ'' 

ಎಂಬ ಸಾಲೂ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಂ ಪೆರಂದರದಾಸರಂಥ ಹರಿದಾಸ ಪ್ರಂಗ 

ವರು ಕೇವಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯ 

ಆಗುತ್ತವೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಬದಂಕಿಗೆ ನೀತಿ ಅಸಾಧ್ಯವೇನಲ್ಲ; ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವೆ. 

ಹರಿದಾಸರ ನೀತಿಬೋಧೆ ಕೇವಲ ಗೊಡ್ಡೂ » ಥರ್ಮಭೀರುತ್ವ ಕಲಿಸುವಂಥವು' ಎಂಬ 

ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆಧಂನಿಕತೆಯ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚಾರ 

ವಿಚಾರವೆಲ್ಲವನ್ನು: ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಈ ವೈಚಾರಿಕ ಯಂಗಳಕ್ಕೂ ಜೀವನ ವಿಕಾಸ 
ದೃಷ್ಟಿ ಅಗತ್ಯವೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ 
ದೊರೆಯಂತ್ರದೆ, ಆಸ್ತಿಕತೆ, ತನಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಆದದ್ದೂ ಏನೊ ಒಂದಂ 
ಚೇತನ, ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಲಯ: ಕರ್ತೃ ಆಗಿ ಇದೆ: ಎಂಬುದು. ವಳಾನವತೆಯ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ 

ಅವಕಾಶವೀಯುತ್ತದೆಯೆ ವಿನಾ ಕುಂದೇನೂ ಮಾಡದು. ಅಸ್ತಿಕ್ಕಭಾವ, ವೈಯಕ್ತಿಕ, 
ಸಾಂಘಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನದ ನೆಲೆ ತರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದಂ, ಪರಂಪರಾಗತ 
ಸತ್ಯವೆ ಆಗಿದೆ... ಇದರಿಂದ, 'ಪ್ರರಂದರದಾಸರ ` ಸಂದೇಶದಂತೆ,'. ರಿದಾಸನಾಗಂವು 

ಬೆಂದರೆ: ಮಾನವತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೀವನಯೋಗ 
ಸಾಧನೆಯೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಬಹಂದಂ.? ಹರಿದಾಸಕೂಟದ ವಂಖ್ಯ ಪ್ರವರ್ಶಕೆಲ್ಲೊಬ್ಬ 
ರಾದ ಪುರಂದರದಾಸರ, . ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಈ ನಂಡಿಗಳಂ ' ಶತಶಶವಕಾನಗಳಂ 
ಸಂದರೂ, ಹಳಸಲು ಆಗಿಲ್ಲವೆಂಬುದು - 'ಗಮನೀಯ. ಏಕೆಂದರೆ, ಬದುಕಿನ ವಿಕಸನ 

ದಂತೆಯೆ: ಅವರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಡಕಗೊಂಡಿರುವ ಸತ್ಯದ 'ಅರ್ಥವ್ಯಾಪ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೆ 

ಇದ್ದೆ 

ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಜಾರ- ಆಚರಣೆ, ನ್ರತನೇಮ, (ನುಥ್ವ) 
ಸಂಪ್ರದಾಯ ಯೋಗ ಮೊದಲಾದ ಅಂಶಗಳು | 

ಹರಿದಾಸರದ್ಲು ಪ್ರಧಾನತಃ ಧಾರ್ಮಿಕ-ಭಕ್ಷಿಯ ಆಂದೋಲನವಾಡ್ದರಿಂದ, 

ಅವರಲ್ಲಿ ಸಮಾಖ ಚಿತ್ರಣ ದೊರೆವುದು ಕಡಿಮೆಯೆ, ಅವರು ಸಮಾಜದೆಡೆಗೆ ತೋರಂವ 
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ಮನೋಭಾವವೂ ಆನೇಕ ರೀತಿಯದಂ, ಅಂತೆಯೆ ಕೆಲವು ಮಾತಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಆಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ : 

1. ಜಾತಿಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಸೌಮ್ಯ ನಿರಾಕರಣೆ 
(ಕನಕದಾಸರ ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿಶ್ರೆ-ಅಂದಿನ ಸಮಾಜದ ವೇಲಂವರ್ಗ-ಕೀಳಂ 

ವರ್ಗದ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರತಿವಣ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಂತ್ರದಾದ್ದರಿಂದ ಅದರ 
ಪ್ರಸ್ತಾಪ), 

2. ಭಕ್ಷಿ-ದೈವಲ ಅಸ್ಸಿತ್ರ್ಯವಾದ-ಸಾಕಂರರೂಪೆ ಉಪಾಸನೆ-ಅದ್ವೈತಖಂಡನೆ,ವಂಖ್ಯ. 
ವಾಗಿ, 

3. ಆಜಾರ-ನಿಜಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿದಾಸರು ನೀಡಂವ ಚಿತ್ರಣ, ಇಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೆ 
ನಮಾಧವ ಸಮೋಮತಃ ಎಂಬ ಧೋರಣೆ ಮತೀಯಂ ನಿಷ್ಮೆಯೆ ಪ್ರಧಾನ. 

ವಮಂಡಿದಂತಿಕೆ-ಬೂಟಾಟಿಕೆ-ಡಾಂಭಿಕತೆ- ಹರಿದಾಸರ ಟೀಕೆ, 

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರ, ಮಡಿ, ಯೋಗ್ಯ, ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿದಾಸರಂ ನೀಡುವ 

ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಂಥದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಮಧ್ವ. ಮತವೆ ಹರಿದಾಸರ ಬದುಕಿನ 

ಅಮೂಲ್ಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ನಡವಳಿ, ಪಥ, ಪಂಥ, ಎಲ್ಲವೂ. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸರು 

ಹಾಡಿರುವುದು / ತಿಳಿಸುವಂಥದು ಕೇವಲ ಮಾಧ್ಯ ವಂಶೀಯರಿಗಾಗಿ ವಕಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, 

ವಿಶ್ವಧರ್ಮ-ರೀತಿ ನೀತಿಗಳಿಗೆ, ಇಡಿಯ ವಕಾನವ ಸಮಾಜದ ಸ್ಟಾ ಸ್ಕ್ಯ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸು 

ತ್ತದೆಂಬಂದಂ ಗವಂನಾರ್ಹ, ಬರಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕೋಟಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಮತವು, 

, ವಂತ್ತೈೆ ವಿಚಾರದ ' ಕಡೆಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಂಕಿದರೆ, ಆಚಾರ ಶುದ್ಧ ಆಗಿ, 

ವಿಚಾರ ಬೆಳೆದು, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವಿಶ್ವಧರ್ಮವೆನಿಸಿ ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 

ವೆನಿಸುತ್ತದೆ. 'ಪರೋಪಕಾರಃ ಪ್ರಣ್ಯಾಯ ಪಾೂಖಾಯ ಪರಪೀಡನಂ' : (ಪರೋಪ 

ಕಾರ ಪುಣ್ಯಕಾರ್ಯವೆನಿಸಂವಂತೆ, ಪಾಪಕಾರ್ಯ ಪರಪೀಡನೆಯೆಂದೆನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ) 

ಎಂಬ' ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತಗೊಂಡಿರಂವ ಧರ್ಮ, ಎಲ್ಲ ವಂತಕ್ಕೂ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಿಂತಂ 
ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಯಾಣವೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದ-ಮಾನನಕೋಟಿಯ ಸಃ 

ಕಲ್ಯಾಣಗಳೆ ಹರಿದಾಸರಂದೋಲನದ ಧ್ಯೇಯ. - 

ಆಚಾರ, ವಿಚಾರವೆಂಬಾಗ ಒಂದಂ ನಿಯವಂ, ಕಟ್ಟುಪಾಡಂ, ಪದ್ಧತಿ ಸಂಪ 

ದಾಯಂವೆಂದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಬರುತ್ತದೆ. ವಿಚಾರಮಂಥನ, ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಶಂದ್ಧೀ 
ಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಆಚಾರ ಶುದ್ಧಿಯೂ ಆಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹರಿದಾಸರು 

ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ : ನೀಡಿದ್ದು ಇಂಥ ವಿಚಾರಯಂತ ' ಆಚಾರಕ್ಕೇ ವಿನಾ- ವಿಚಾರರಹಿತ, 
ಆಚಾರಕ್ಕಲ್ಲ. 

ಮತ, ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅಗೋಚರ ದೈವೀಶಕ್ತಿಗಳ: ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ 
ವಾಗಿ ವಕಾನವ' ನಡೆಸುತ್ತ ಬಂದಿರುವ ಮತಾಚಾರ, ಕರ್ವವಿಧಿ (ರಿಚಂಅಲ್)-ಆಚಾರ 

FE 
ಸಸ್ಯ 
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ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮತಾಚಾರವೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ರವಂಬದ್ಧವಾದ, ವಿಧಿನತ್ತಾದ, 
ಪರಂಪರಾನಂಗತ ಆಗಿ ನಡೆದಂ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿಸುವ ಇಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ 

ಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರಂತ್ತದೆ.. ನಂಬಂಗೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೂ 

ಧರ್ಮವೆ ಇದರ ಅಡಿಗಲ್ಲು. ಧಾರ್ಮಿಕವಿಧಿಗಳಿಂದ ತಾನಂ ನಂಬಿದ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ 

ವಸ್ಟುವಿನ ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇವಂವನ್ನ್ನ. ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದೆಂದಂ ವಂನಂಷ್ಯ ಎಣಿಸುತ್ತಾನೆ, 
ಆಚಾರದ ಆಚರಣೆ, ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ. ಲೌಕಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧ ರೀತಿ 

ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆ, 

ದೈಹಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗನಂಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಸಂವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಂ . ಆಚರಣ 
ಎಂದೆನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. (ಉದಾ : ವಂಡಿ-ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶುಚಿಯಾಗಂವುದಷ್ಟೆ 

ವಿನಾ ಅದೇ ಆಚರಣೆಯಾಗಃವುದಿಲ್ಲ) (ಧ್ಯಾನ, ತಪಸ್ಸು ಬೇರೆ-ಅದಕ್ಕೆ ಆಚರಣೆಯೆ 

ಜೀವಾಳ); ಹರಿದಾಸರ ಶಂಖ, ತಂಬೂರಿ, ತಾಳ, ಕಂಸಾಳೆ ತಾಳೆ, ಗೊರವನ 

ಡವಂರಂಗ, ದಾಸಯ್ಯನ ಶಂಖ, ಭವನಾಸಿ, ಜಾಗಟಿ-ಇವೆಲ್ಲ ಪವಿಶ್ರ ವಸ್ತು ಹಾಗೂ 
ಅವರಂ ನಡೆಸುವ : ಆಚರಣೆಯ ಸಾಧನಗಳಂ. ನಡತೆ, ಶಿಷ್ಯರೂ ಉತ್ತವಂರೆನ್ನಿಸಿ 
ಕೊಂಡವರಂ ಆಚರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ, ಪರಂಪರಾನುಗತ ಆಗಿ ಒದಗಿ ಬರಂವ ನಿಯವಿಂತ 

ನಿತ್ಯಕರ್ವು (ನಿತ್ಯನೈವಿಂತ್ರಿಕರೆಂದನ್ನುವ ರೂಢಿ ಇದೆ)ಗಳಂ, ಪದ್ಧತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, 

ವಾಡಿಕೆ, ವಿಧ್ಯೂಕ್ಷಕರ್ಮ-ಇವೆಲ್ಲ ಆಚಾರವೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಂಂಪು, 
ಪಂಥ, ನಂಬುವ ತತ್ವ, ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಮತ ಏನೆ ಇರಲಿ, ಅವರ ಆಚರಣೆ, ಅನಂಷ್ಮಾನ, 
ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ. ನಿರ್ವಹಿಸಂವ ರೀತಿ, ಇವು ತಂಂಬ ಮಖ್ಯ, 

ಇದೇ ` ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಬಂವುದು, ಇದನ್ನೆ "ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ' 
ಎಂದರಂ ಹಿರಿಯರು. 

ಆಚಾರ ಚಾತಂರ್ವಣನ್ಯಕ್ಕೆ-ಕರ್ವಗಳಿಗೆ, ವಿವಾಹ-ಆಹಾರನೇಮ-ಸ್ವ್ರೀಧವರ೯- 
ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸೆಂಬಂಧಿಸಂವಂಥದಂ. ಇದನ್ನು ಕುರಿತೆ ಹರಿದಾಸರಂ ಆನೇಕ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂನಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲೊಂದೆಡೆ ಆಜಾರದಿಂದ ಅಯಂಸ್ಸ, ಧನವೃದ್ಧಿ, 
ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತದೆಂದೂ ತಿಳಿಸುತ್ತ, 

ಆಚಾರಾಲ್ಲಭಕೇ ಹ್ಯಾಯಿಃ ಆಚಾರಾದ್ಧಿಪ್ವಿಕಾಃ ಪ್ರಜಾಃ 
ಆಚಾರಾದ್ಧನಂ ಅಕ್ಷಯ್ಯಾರೂ ಚಾರೋಹಂತ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ॥ 

ಎಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಹಾಭಾರತ ಶಾಂತಿಪರ್ವದಲ್ಲೊಂದೆಡೆ ಆಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪು 

ಮಾತಿದೆ : 

ಅಕ್ಟೋಧಃ ಸತ್ಯವಚನಂ ಸಂವಿಭಾಗಃ ಕ್ಷಮಾ ತಥಾ 

ಪ್ರಜನೆ $ ಸರ್ವದಾರೇಷು ಶೌಚವಾದ್ರೋಹ ಏವಚ 

ಆಜನವಂ ಭೃತ್ಯ ಭರಣಂ ನವೈತೇ ಸಾರ್ವವರ್ಣಿಕಾಃ 1...... 
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ಕೋಪ ಬಿಡುವಿಕೆ, ಸತ್ಯವನ್ನೆ ನುಡಿವುದಂ, ನ್ಯಾಯವಾದ ಹಂಚಿಕೆ, ಕ್ಷವೆಂ, ವ್ಯಭಿಚಾರ 

ಮಾಡದಿರಂವುದು, ಶುಚಿತ್ವ, ದ್ರೋಹ ಮಾಡದಿರುವುದಂ, ನೇರನಡತೆ, ಭೃತ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ: 

ಇವೇ ' ಆಚಾರ-ಆಚರಣೆ. ಜಾತಿಯ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ : ಸಮಾಜದ ' ಒಡಕಿನ 
ಶೋಚನೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಮೋಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಶ್ಲೋಕ 
ಸಾಧನ ಆಗುತ್ತದಲ್ಲವೆ ? ಹರಿದಾಸರು ಪ್ರಾವಂಖ್ಯತೆಯಿತ್ತುದಂ ಇಂಥ ಆಚಾರಕ್ಕಾಗಿ 
ಮಾತೃ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಪು-ನಣೆನಂಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ 

ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಶುಚಿ (ಅದು ತರುವ ಪರಮಾರ್ಥ) ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಅನಾದಿ 

ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸ್ಮೃತಿ, ಪುರಾಣಸಂಪದ ಶುಚಿಗೆ ಮಹತ್ವವಿಶ್ತಿವೆ. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಅನೇಕ 
ಖಂಪ್ಯೂಶ್ಲ ಮಗಳ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ನಾವು ಅನೇಕ ಕಾವ್ಯಕಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುಶ್ಲೇವೆ, ಆ 

ಇಡಿಯ ಆವರಣವೆ ಶಂಚಿ, ತಪಸ್ಸಿನ...... ರೂಕ್ಷದಿಃಧಿತಿಯಿಂದ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವ 

ಗಳನ್ನು ಅನಂಸರಣಿಸುತ್ತಲಿರುತ್ತಿದ್ದಿ ತೆಂದೂ ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ, : ರಾಜಾಧಿರಾಜರಾದರೂ 
ರುವಲ್ಲಿ ಶುಚಿಯಾಗಿ ನಮ್ರತೆ ಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಪಾದಚಾರಿಗಳಾಗಿ ವಂಹರ್ಷಿ 

ಗಳಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು; ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಶಂಚಿ ನೆಲಸದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಾವಾಸ, ಪರಮಾತ್ಮನ 

ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣೆಗೆ' ಅಧಿಕಾರವೆ ಇಲ್ಲ, ಮತಾಚಾರೈರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ 'ತತ್ಯೆ ಪ್ರತಿ 
ಪಾದನೆ,| ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರಂವಂತೆಯೆ, ಸದಾಚಾರ ಕುರಿತು ನಿರೂಪಿಸಿದಾರೆ. 
ಅದನ್ನೆ. ಅನಂಷ್ಕಾನ ಎಂದರು, ಆಚಾರ ಎಂದರಂ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಚಾರ ಎಂದಾಗ, 

ಆಚರಣೆ ಬೊದಲು ಎಂಬ ಭಾವ ಒಡನೆ ಸ್ಫಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದೇ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ 

ನೇವಂ-ನಿಷ್ಮೆ-ಸ ಪ ದಾಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಕಟಿಸ ವಕಿಯಾ ವಿಶೇಷ, ಶಂಚಿಯನ್ನೆ 

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ""ಮಡಿ''ಯೆಂದಂ. ಕರೆಯುವ . ರೂಢಿ;: ಅದರೆ , *"ವಂಡಿ'' ಎಂಬ ಈ 

ಎರಡಕ್ಷರದ ಶಬ್ದ ಅದೆಷ್ಟೊ ಕಾಲದ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ, ಅದರ ಬಗೆಗಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, 
ನಿರೂಪ ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳದ್ದಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಈಗಲಂತೂ ಒಂದಂ ವರ್ಗವನ್ನು ಹಾಸ್ಯ 

ಮಾಡುವಷ್ಟರಮುಟ್ಟಿಗೆ' ಸಂಕಂಚಿತಗೊಂಡುಬಿಟ್ಟಿರುವುದೂ `ಶೋಚನೀಯಂವೆನಿಸಂತ್ಹದೆ. 

"ಮಡಿ' `ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹರಿದಾಸರು ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳ ಮಲಕ ಅರ್ಥ 

ವೀಯುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊರಗಿನ ಮಡಿಯಿರಬೇಕಾದ್ದು ಅತ್ಮಗಳ್ಳನೆ 
ಆದರೂ ಆದಷ್ಟೆ ಸಾಲದು. ಅದರಿಂದ ಪವಿತ್ರತೆ ಬರುವುದಿದ್ದರೆ, ಅಂತಃ ಶ್ಶಾಜಿಗೇಕೆ 

ಬೇಕಿತ್ತು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ? ಬಾಹ್ಯ ಶುಚಿಯಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದಂ ಕೈ ವಿಂಗಿಲಂ 

ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಅಂತಸ ಚಿಗೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ಉಚ್ಚರಣೆ, ಭಕ್ತಿಯಂತ 
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಹೊರಗಣ ವಂಡಿಯೊಂದಿಗೆ” ಆಚರಿಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾವಿತ್ರ್ಯದ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ 
ದೊರೆತು ದಿವ್ಯತೆಯ ಅನೆಂಭವ, ಆನಂಭವದ ತಾನಾಗಿಯೆ ಒಡಮೂಡಿ ಬರಂತ್ರದೆ. 

ಇದಿಲ್ಲದೆ ಹೊರಗಣ ಮಡಿಗೆ ಹರಿದುಸರರಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯಾಯಂರು : ಅದು "ವಿಚಾರ 

ಶೂನ್ಯಚಿಚಾರ', “ಡಾಂಭಿಕೆತೆ', “ಕಂದಾಚಾರ”, ಎಂದೆಲ್ಲ ಕರೆದಿದಾರೆ, ಪ್ರದ್ಧೆಯಂಂಳ್ಗೆ ವರಿಗೆ - 

ಗಂಡಾಗಲಿ, ಹೆಣ್ಮೂಗಲಿ-ಮುಡಿಯ .ವಬಸುಕು ಕವಿದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಆ ಮಂಡಿ ಬರೀ 
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ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಗಿ ವಂನೆ ಮಂದಿಗೂ ಅಪತ್ತು, ಕಳೆವಳಕಾರಕವೆ ಆಗಂತ್ರದೆ, ನೀರಂ 

ಹಾಕಿದ್ದೂ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡದ್ದೂ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡದ್ದೆ, ' ಗಾಯತ್ರಿ 

ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ನಡಂವೆಯೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮತ್ತೆ ನೀರನ್ನೂ ಮಾರ್ಜನ ವಗಾಡಿ 
ಕೊಂಬ ದೃಶ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ವರಂ ಭ್ರಾಂತಿಯ ಜೀವರೆಂದೆನಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. *“ವಂದ್ರ 

ವಂತದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪದ್ಧತಿ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಬಿಟ್ಟು ಕೆಡಬೇಡಿ'' “ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತವಂನಹಂದೆಂಬ 

ಜ್ಞಾನವ } ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸೊ ವಾರ್ಗವ'' “ಸತ್ಯ ಜಗಕಿದಂ ಪೆಂಚಭೇದವು, 

ವಿಶ್ವತೋಮುಖ ನೀನೆ ವಿಶ್ವತಶ್ಕ ಕ್ಷಂ ನೀನೆ, ವಿಶ್ವತೋ ಬಾಹು ನೀನೆ ವಿಶ ತೋ 

ಹಸ್ತನೀನೆ'', ಎಂದೆಲ್ಲ ಡಿಂಡಿರಂದನ್ನು ಬಾಜಿಸಿದ. ಹರಿಯಂದಂಸರಂ ಮಡಿ ಕುರಿತು, 

ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನೂ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾದಿರಾಜರ ನಂಡಿಗಳಂತೂ ಆಚಾರ 

ನಡವಳಿಕೆ ಕುರಿತ ಒಂದಂ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೆ ನೀಡಂತ್ತದೆ. 

“ಏನಂ ಶಪಥವ ಮಾಡಲೀ ಮತವು ಪಿರಿದೆಂದು'' 'ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅವರ ರ ವೀರವೈಪ್ಟ 

ನಿಷ್ಠೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡಂತಿದೆ ವಂಂದಣ ನಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ; 

ಏನಂ ಶಪಥವ ಮಾಡಲೀ ವಂಶವು ಹಿರಿದೆಂದಂ ! 

ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸವ್ಮೂತವೋ ಪ್ರಾಣೀ ॥ 
ವರಮಧ್ಯಶಂಸ್ತ್ರವೇ ಸಕಲಶಾಸ್ತ್ರಾಧಿಕೆಂದಂ... 
ಪರವಂತ ಚಾಲಗಳಂ ವೇದ ವಿರುದ್ಧವೆಂದಂ... 

ಭಾಗವತಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಬಹಂಭಾಗ್ಯವೆಂತೆಂದಂ NS 

ಭಾಗವತ ನಿಂದಕಗೆ ಬಹಂನರೆಕವೆಂತೆಂದು... 

ಪರಲೋಕ ಸಾಧನೆಗೆ ತಾರತಮ್ಯ ವಂತವೆಂದಂ... 
` ಹರಿದಿನಕೆ ಮರಂದಿನ ಸರಿಯಿಲ್ಲವೆಂತೆಂದಂ... 

ವಿದಿತದೈವಗಳೊಳಗೆ ವಿಷ್ಣು ಉತ್ತೆವಂನೆಂದ... 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಳಗೆ ಅಬಂಜಸಂಭವನೆಂದಂ... 

ಗಂರಂ ವಂಧ್ವರಾಯಂರೇ ಆತ್ಮರಕ್ಷಕರೆಂದಂ... 
ಸಿರಿ ಹಯವದನನೇ ಅವಿಂತಗುಣಪೂರ್ಣನೆಂದಂ.., 

ಇಲ್ಲಿ ಶಂಚಿ, ಧರ್ಮದ ಜತೆ, 'ಹರಿದಿನ'ದ. ಪ್ರಸ್ತಾಪವೂ ಬಂದಿದೆ. ಏಕಾದಶಿಯಂನ್ನು 

ಹರಿದಿನ, ಹರಿವಾಸರ ಎಂದೆಲ್ಲ ಕರೆಯಂವುದಂ ವಾಡಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏಕಾದಶಿಯಂದಂ 
ಉಪವಾಸ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಆಚರಿಸಂವುದೂ ಒಂದಂ ಆಚಾರ, ಇದಂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ 
ನಡೆವಳಿ ಎಂಬುದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂರೆತು ಹೋಗಿರಂವಂತಿದೆ. ದಶವಿಂಯಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 
ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಅನ್ನ ಪಚನಗೊಳ್ಳುಪುದಂ, ಸಂಜೆವೇಳೆಗೇ ಆಂದಂ ಏನೂ ತಿನ್ನದೆ 

ಮರು ದಿನವಾದ ಏಕಾದಶಿಯಂದಂ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರಾಹಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕಂ, ಇದಂ 

ನಿಯವಂ, ಅಂದಂ.ಇರಂವ ನಿರಾಹಾರ ವ್ರತ, ಉಪವಾಸ (ಜತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುದಿಕೆ- 
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ಉಪವಾಸವೆಂದರೆ, (8181081101)-ತಿರಿಯಂದಿಕೆ-ಅಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿ 

ದೇನೆಂಬುದೂ ಅಲ್ಲ. ವಂನಶ್ಛುದ್ಧಿಗಾಗಿಯೂ ಗಾಂಧೀಜಿ ಉಪವಾಸ ಕೆ ೈಗೊಂಡಂದಂಂಟಿಂ. 
ಉಪವಾಸದಿಂದ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು, ಎರಡು ಶಂದ್ವಿಗೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ ಬುದ್ಧಿಯೂ 

ಪ್ರಜ್ಯಲಿಸುತ್ತದೆ ಮರುದಿನ ದ್ವಾದಶಿಯಂದಂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಊಟ ಮಾಡಂವುದರೊಂದಿಗೆ 
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದ್ವಾದಶಿಯಂದು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪದಾರ್ಥ, 
ಮೆಣಸು ಬಳಸಿದ ಸಾರಂ, ಇವು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನಿರಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ 

ಯಾಗಿರಬಹಂದಾದ ಪಿತ್ಮವಿಕಾರವನ್ನೂ ಪ್ರಶಮನೆಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಹಸಿವನ್ನೂ 
ಉದ್ದೀಪಿಸಂವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯದೃಷ್ಟಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸರಿಗಿತ್ತು 

ಎಂದಾಯಿತು. ಇದಂ ಸದಾಚಾರವೇ ತಾನೆ? ಇಲ್ಲಿ ಧಾರೀಕತೆಯ ಕವಚವಿರುವುದಂ, 

ಶರೀರದ ಆಹಾರ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವಂನಸ್ಸೊ ಹರಿಸ್ಮರಣೆಯಂತ್ಸ ಹೊರಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಗ, 

ಮನಸ್ಸೆ ಪ್ರಧಾನ-ಹಸಿವೆಗೆ ಎಂದೂ ಆರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಸಿವಾಯಿತೆಂದಂ 
ಆಹಾರ ತುರಃಕುಪುದಲ್ಲ. ವಂನಸ್ಸೊಪ್ಪಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಊಟ ಮಾಡಂವ ನಿಯಮ, 

ಆಹಾರ ಆಗಿಯಂದವಿಕೆ, ತೀರ್ಥಪ್ಪಾಶನ, ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ನೀರು ಕುಡಿದು ಜೀರ್ಣರಸ 

ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸದಿರುವಿಕೆ, ಇವೆಲ್ಲದರ ಜತೆ ಊಟ ಮಾಡಂವಾಗ ಮಾಶಾಡಂತ್ನಲಿರದೆ 

ಚರಿಸುವ ಮೌನ, ಆಹಾರವನ್ನೂ ಜೀರ್ಣಾಂಗಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲಂ, 
ಅನಂಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ, ಜೀರ್ಣಿಕ್ರಿಯೆಯೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ಜರಂಗುತ್ತದೆ. ೫ರಿದಾಸರಂ 

ಆರೋಗ್ಯ ಕುರಿತ ಪಾಠವನ್ನು ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಬೆರಸಿ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಎಂದೆನ್ನಿಸಂವು 
ದಿಲ್ಲವೆ? ಇವೆಲ್ಲ ಸದಾಚಾರವೆಂದನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಗೀಕರಣ, ಜಾತಿ 
ಇತ್ಯಾದಿ ಭೇದವೆಣಿಸುವುದಂ ಹಿತವೆನಿಸಂವುದಿಲ್ಲವೆನಿಸುತ್ತದೆ. “ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತವ 

ಸಾಧಿಸಿ ಏಕಾದಶಿವೃತವ, ಏಕೆಭಕುತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋ ಪಾಡಿರೋ ಲೋಕದೊಳಗೆ 
ಇದೆ. ಬೀರುತ ಸಾರುತ ಶ್ರೀಕಂಠನ ನೆನಸಿ,.,...''ಎಂದು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರಶ ಕುರಿತೆ 
ವಿಜಯವಿಶಲರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಏಕಾದಶಿಯ ಆಚರಣೆಯಂಷ್ಟೆ ಮಹತ ನೀಡಿರುವ ವ್ರತ, ಶ್ರೀಹರಿಪಾದ ಸೇವೆ, 
ಹರಿಪಥ ದೊರಕಿಸಂವ ಗುರುಭಕುತಿ, : ಇದರ ಜತೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥದಂ 

ನಿಜವಾದ ಭಕುತಿ-ಹಾಗೂ ವಂಡಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೀರಂ ಫೊ ್ರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 

ಹಾರುವ "ಹಾರುವರ ವಂಡಿಭಕ್ತಿ'' ಇದನ್ನು ಕನಕದಾಸ ರೂ ತಮ್ಮ ಕೃಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಂ 

ವಾಗಿಯೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪುರಂದರರು, ವಾದಿರಾಜರ. ವಿಜಯದಾಸರು, 

“ವಂಡಿ ಸಂಳಾದಿ''ಯನ್ನೆ ಬರೆದೆ ನಿಡಿದಾಗಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಗೋಪಾಲದಾಸರು, ಜಗನ್ನಾಥ 
ದಾಸರಂ ಹೀಗೆ ಹರಿದಾಸರೆಲ್ಲ ಸಮಾಜವನ್ನುವರಿಸಿದ ಈ ವಂಡಿಯ ಮುಸುಕಿನ ಅಜಾ ಸ್ಲಿನದ 

ದಪ್ಪ ಪೊರೆಯನ್ನು ಕಳಚಿ, ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿ, ನಿಜವಾದ 'ಕಾಯಾ ವಾಚಾ ವಂಸಸಾ' 
ಮಂಡಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಹುವಾಗಿ ಶ್ರವಿಂಸಿರವುದಂ ಅವರ ಅನೇಕ ಕ ತಿಗಳ ಮೂಲಕ 
ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರೆ ವಿಶದವಾದ ಸವಿನಾಕ್ಷೆ ನಾವು ಮಾಡಲಾಗದಿದ್ದರೂ 
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ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉದಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ. . ಹಾಗೂ ವಂಡಿಯಂತೆಯೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ, ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕಾರಕ 
ಆದ ಕೆಲವು ನಿಯವಂಗಳೆನ್ನು ದಾಸರು ವಂನಸಾರೆ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ. ಇದನ್ನು 
ಯಾರಂ ಬೇಕಾದರೂ ಆಚರಿಸಬಹಂದಂ, ಮಂಂಜಾವಿಗೇ ಏಳುವಿಕೆ, ಎದ್ದ ನಂತರದ 

ದಿನಚರಿ, : ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದಾಸರ ಹದ್ದಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ 
ವಾಗಿ, ಎಳೆಯೆಳೆಯಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ. 

ಕನಕದಾಸರ ಕಾಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಪಿಡುಗಿನ ಪ್ರಭಾವ, 

ಬಸವ ಯಂಗದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿನ್ನೆ ಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಭಿನ್ನವಲ್ಲ. ಅಂದಿದ್ದ ಸಮಾಜದ 
ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಕನಕದಾಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಟಿಲಗೊಂಡಿತಷ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ- 

ಪರೋಕ್ಷ ಕಾರಣ, ವಿಜಯನಗರದರಸರಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಪುರಸ್ಕಾರ, 

ಗೌರವ ಇದನ್ನು ಜೀವನಾನಂಕೊಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಡೆಯಂತ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನಸತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗು 
ತ್ತಿದ್ದ ""ವಿಘ್ನರಾಜ ಬಳಗ''ದಂತಿದ್ದ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ತಂಡವನ್ನು 

ಕುರಿತು ಕನಕದಾಸರು ತಮ್ಮ ವರ್ಣಕ ಕಾವ್ಯವಾದ “ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ'ಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾ 
ಗಿಯೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲಾಹ್ಮಣರಿಗೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಉನ್ನತಅಧ್ಯಯಂನ. ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೂ 
ವಿದ್ಯೆ, ಕ್ಷತ್ರಿಯೋಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ಜಾತಿ ಭೇದದಿಂದಾಗಿ ಸವರಾಜದಲ್ಲಿ ವೆೀಲು 
ಕೀಳು, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ-ಅಂತ್ಯಜರಂ, ಇತ್ಯಾದಿ ಭೇದ ಭಾವನೆ ಬಲವಾಗಿ ಜೇರೂರಿತ್ತಾ, 
ಕೆಳವರ್ಗದವರ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರ ಸ್ಥಿತಿಯಂತೂ ಶೋಚನೀಯವೆ ಆಗಿತ್ತು, ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಯಂತ ಕೀಳಂಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಜನ, ವೆಂಲಂವರ್ಗದವರ, 

ಫ್ರೀವಂಂತರ ದವಂನ, ದೌರ್ಜನ್ಯ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಈಡಾಗಿ ನಿರಂತರ ಶೋಷಣೆಗೆ ಗುರಿ 
ಯಾಗಿದ್ದರು.  ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಪದ್ಧತಶಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಡೆದಂ ಟೂರಂ 
ಚೂರಾಗಿ, ಬೆಳೆದ ಜಾತಿ-ಉಪಜಾತಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ 
ತೊಡಗಿತ್ತು. ವೇದಾಧ್ಯಯನ, ಪೌರೋಹಿತ್ಯ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾವ್ಯ 
ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ವೀಸಲಂ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು 
ಅನೇಕರಂ ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಕ್ರಾಂತಿ, ಸ್ವಲ್ಪವಂಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಳವರ್ಗದ ಶೋಷಣೆ ಕಡಿಮೆ 
ಮಾಡಿತೆಂದೆನಿಸಿದರೂ ಮತ್ತೆ ಹರಿದಾಸರ ಕಾಲಕ್ಕಾಗಲೇ (ಸು : ೧೪-೧೬ ಶತಕ) 

ಮೊದಲಿಗೆ ಬೇರೂರಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಂಗಳೆ ವಂತ್ಲೆ ಜೆಳೆದಂ ವಂಂದರಿದನು. 
ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರ, ಶೂದ್ರವರ್ಗದ ಅಂತರಂಗದ ಅಭಿವೃಕ್ತಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೆ 

ಮಿಡಿದಿದೆ. ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳಾದ ಕನಕದಾಸರು, ಮೊದಲಿಂದ ಪರಂಪರಾನಂಗತ 
ವಾಗಿ ಮೇಲಿದ್ದವರು ಏರಂವುದಕ್ಕಿಂತ, ಸಾಧನೆಯ ಹಂತ ಏರಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಹಂಟ್ಬು 

ಜಾತಿಯಿಂದಲೇ ಉತ್ತವಂ ಅಧವಂ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಂ ಸರಿಯಲ್ಲವೆನ್ನಲಂ 
ಕನಕಪ್ಪನೇ ನಿದರ್ಶನ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಧನೆ, ನಡೆನಂಡಿ, ವಾನವೀಯೆ ಗುಣ, ವರ್ತನೆ, 
ಇವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಬೇಕಂ,  ಉತ್ತಮಾಧಮ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಮೇಲುವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ 
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ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಲಾರ ; ಹಾಗೇ ಆಕಸ್ಮಾತ್ ಕೀಳುವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಟ್ಟಿ 

ದಾತ ಚಾತಿಯಿಂದಲಿ ಕೀಳಾಗಲಾರ- 

“ಯಾತರವೆನೆಂದುಸುರೆಲಿ ಜಗ 

ನ್ನಾಥಮಾಡಿದ ಒಂದು ನರೂಸವಯ್ಯ' 

ಎಂಬ ಕನಕದಾಸರ ಕೃತಿ ಕುಲ ಕುಲವೆಂದು ಹೀಗಳೆ ಕರುಠರನ್ನು ಕುರಿತು 
ಪೃಶ್ನಿಸಿದ್ದು : “ಕುಲ ಕುಲ ಕಂಲವೆಂದಂ ಹೊಡೆದಾಡದಿರಿ ! ನಿಮ್ಮ್ಮ ಕುಲದ. ನೆಲೆಯಂ 
ಸೆ 

ಜನರಿಗೆ... ಆತನೊಲಿದ ಮೇಲಿನ್ಯಾತರ ಕುಲವಯ್ಯ'' ಎಂದಂ ಹೇಳಂವದರ ಮರ್ಮ: 
ಸತ್ಕುಲ ಸಂಜಾತರೆಂದು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಿ 

ಯಾದವರಿಗೆ ಸತ್ಯ, ವಣನವೀಯಂತೆಯ ಕಂಲ ಪರವರಾತ್ಮ ಬಾರೋ ಎಂದು ಕರೆವಾಗ 

ಬೇರೆಯವನಾರೊ ಯಾವ ಕುಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದವಕಾತೆಂ, ಪರಿ 
ಪಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಬಂದ್ಯತೆ-ಭಕ್ತಿಯ ಆಳವು ಇವುಗಳಿಗೆ ವಾನ್ಕತೆಯೆಂ ವಿನಾ 

ಆರಸ್ಮಿಕೆ ಹಂಟ್ವಿನ ಪರಿಪಕ್ಕತೆಯ ಅಜ್ಞಾನದ ಮಾಶಿಗಲ್ಲ : 

ಕೀರ್ಥವನು ಹಿಡಿದವರೆಲ್ಲ ತಿರುನಾಮ ಧಾರಿಗಳೆ । 

ಜನ್ಮಸಾರ್ಥಕವಿಲ್ಲದವರೆಲ್ಲ ಭಾಗವತರೆ॥ 

ಎಂದಂ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಕನಕಣ್ಣ, ಹೇಳಂವ ಮಾತುಗಳು ನೋಡಿ : 

ಮೂಡ್ಟಿಡಿದು ನೀರೊಳಗೆ ಮುಳಂಗಿ ಜಪತಪವ ಮಾಡಿ 
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರರಾಣಗಳನೋದಿ ತಿಳಿಯ । 

ಬಾಗಿ ಪರಸ್ವೀಯರಿಗೆ ಭ್ರಮಿಸಿ ಕಣ್ಣಿಡುವಂಥ 1 ' « 

ನೀತಿ ಕಪ್ಪಿದವರೆಲ್ಲ ದೇವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆ ಕೃಷ್ಣ 11 

ಪಟ್ಟೆನಾಮವನಿಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ಕೈಯಲಿ ಹಿಡಿದು । 

ಗುಟ್ಟಿನೆಲಿ ಜಪಿಸುವ ಗುರುತರಿಯದೆ | 

ಕೆಟ್ಟಕೂಗನೆ ಕೊಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯನು ಹೊರೆವಂಥ 

ಮೊಟ್ಟೆ ಗುಡುಮಗಳೆಲ್ಲ ಪರಮ ವೈಷ್ಣವರೇ. 10 

(ಮೂಗು ಹಿಡಿಯತೆ: ನೀರೊಳೆಗೆ ಮುಳುಗಿ ಜಪಮಾಡಿ | 

ಭಾಗವತಶಾಸ್ತ್ರಾದಿಗಳನೆ ಓದಿ - ಎಂಬುದು ಮೊದಲ ನುಡಿಯ ಪಾಠಾಂತರ) 

'ಆಲ್ಲು-ಖುದಾ ಎಂಬಿ ಅರ್ಥವನು ಅರಿಯದೆ 1 

ಮುಲ್ಲುಶಾಸ್ತ್ರದ ನೆಲೆಯ ಮುನ್ನರಿಯದೆ ॥ 
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ಕಳ್ಳಕೂಗನೆ ಕೂಗಿ ಬೊಗಳಿ ಬಾಯ್ಗೆರೆವಂಥ 1 

ಕಳ್ಕರಿಗೆ ತಾ ವೀರಸ್ವರ್ಗ ದೊರಕುವುದೆ 181 

ಲಿಂಗಾಂಗದೊಳೆಗಿರುವ ಅನುಭವವ ತಿಳಿಯದೆ । 

ಆಂಗಲಿಂಗದ ನೆಲೆಯ ಗುರುತರಿಯದೆ  ॥ 

ಜಂಗಮಸ್ಥಾವರದ ಹೊಲಬನರಿಯದ ಇಂಥ | 

ಭಲಸಿ ಮುಕ್ಕುಗಳೆಲ್ಲ ಲಿಂಗೆಪಂತರಹುದೆ ॥4॥ 

ವೇಷಭಾಷೆಯ ಕಲಿತು ಗೋಸಾವಿಯ ಕಡೆಗಿಟ್ಟು 1 

ಆಸೆಯನು ತೊರೆಯೆದೆ ತಪವ ಮಾಡಿ ॥ 

ವಾಸನೆಯ ಗುರುತಿನಾ ಹೊಲಬನರಿಯದ ಇಂಥ 1 

ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅಹುದೆ ॥5॥ 

ಆರುಚಕ್ರದ ನೆಲೆಯು ಆಷ್ಟಾಂಗಯೋಗದೊಳು । 

ಮೂರು ಮೂರ್ತಿಯ ಮೂರು ಕಡೆಗೆ ನಿಲಿಸಿ ॥ 

ಕಾರುಣ್ಯನಿಧಿ ಕಾಗಿನೆಲೆಯಾದಿಕೇಶವನ ॥ 

ಸೇರಿ ಭಜಿಸಿದವರಿಗೆ ಯಮನ ಕೊಲೆಯಃಂಟೆ 000 

ಇಲ್ಲಿ ದೇವಬ್ರಾಹ್ಮರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಲಿಂಗವಂತರನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಜಾತಿ ಲಾಂಛನ, ' 
ವಂತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಡಂಭಾಚಾರವೆ. ವಿನಾ ಅಂತರಂಗದ ಆರಿವಿನ ಬೆಳಕನ್ನೂ ಅರಿತ 

ಗುರೆಂತಲ್ಲ, ಪಂಚವಂರೆಂದು ಸಮಾಜ ಹೆಸರಿಸಿದ ಅಂತ್ಯಜರನ್ನೂ ಕಂಡಂ, ಪಂಚೆಯೆಂ 

ತುದಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೆಗೆದಂ, ಹಾದಿಬಿಡಿ, ಹಾದಿಬಿಡಿ, ಎಂದು "“ವಂಡಿವಂಡಿ'' 
ಯೆಂದಂ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಹಾರಂವ, ಮಡಿ ನೀರಂ ವಂಡಿನೀರು ಎಂದು ನೀರನ್ನು 

ಚಿವಂಕಿಸಿಕೊಂಬವರನ್ನು ಕಂಡು ಕನಕದಾಸರಂ ಹಾಸ್ಯ ವಾಾಡುತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಂಡಿದಿ 

ದ್ದಾರೆ ಬದುಕಿನ ಕಟಂ ಸತ್ಯವನ್ನು 'ಕಾಗಿನೆಲೆಯಾದಿಕೇಶವ . ರಕ್ಷಿಸುನವ್ಮನನವರತವೆಂದು 

ಬೇಡಿ '"ತೊಲಗುವರು ಕಡೆಕಡೆಗೆತಾ ಹೊಲೆ | ಹೊಲೆಯನಂತ ಕಳವಳಿಸಿ ಮೂತ್ರದ 1 
ಬಿಲದೊಳಗೆ ಬಂದಿಹಂದಕಾಣದೆ ಬರಿದೆ ವಂನನಗೊಂದಂ ॥ ಜಲದೊಳೆಗೆ ವಂಂಳಂಗಿದರೆ 
ತೊಲಗದು ಹೊಲೆಗೆಲಸವೀ ದೇಹದೊಳಂ'' ಎಂದಂ ನಂಡಿದಿದಾರೆ (ಇದು ಈ ಹಿಂದೆ 

ಹೇಳಿದ ಕಬೀರನ ಮಾತನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತದೆ) ಹೊಲೆ ಹೊಲೆ ಯಾವುದು ಹೊಲೆ ? 
 ಹಂಟ್ಟಿನ ಹೊಲೆತನಕ್ಕೆಂತ ಉತ್ತಮ ಜನ್ಮಜಾತರೆಂದಂ ಹೇಳಿಕೊಂಬಂವರಂ ಮಾಡಂವ 

ಹೊಲೆಗೆಲಸ ಆದಂ ಹೊಲೆತನಕ್ಕೂ ಹೇಯಂವಾದದ್ದು ಅಲ್ಲವೆ ? ಇದಂ ಕನಕದಾಸರ 
ವಕಾನವೀಯಂೆಯ ನಂಡಿವಿಂಡಿತ.' .ಎಂಜಲೆಂಜಲು ಎಂಬರಾನಂಡಿ ಎಂಜಲಲ್ಲವೆ ? 
ಎಂದಂ ಹೇಳಂತ್ತ ವಿಪ್ರರು ಕುಡಿದ ಹಾಲು ಕರುವಿನ ಎಂಜಲನಿಸದೆ, ಎಂದೆನ್ನುತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ 

ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೋಲಂಪರ್ಗದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಲೇವಡಿ ಮಾಡುವ ಅವರ ಶೈಲಿ ಅನನ್ಯ, 
ಅನನಂಕರಣೀಯೆ. 'ಎಲ್ಲಾರಂ ವನಾಡುವುದು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ 1 ಗೇಣಂಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ' 
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ಹಾಡಂತೂ ವರ್ಗಗಳವರತ್ತ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಹಾಡಿದೆ, ಹರಿದಾಸರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರಿ 

ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪುರಂದರದಾಸರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ರಿ. ಶ. ಉತ್ತರಾರ್ಧದ ಜಗನ್ನಾಥರಾಯ 
ವರೆವಿಗೆ 

ಹೊಲೆಯ ಹೊರಗಿಹನೆ ಊರೊಳಗಿಲ್ಲವೆ 

ಸಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರನನು ತಿಳಿದು ಬಲ್ಲವರು ನೋಡಿ ॥ಪ 

ಭಾಳೆದಲಿ ಭಸಿತ ಭಂಡಾರವಿಡದವ ಹೊಲೆಯ । 

ಕೇಳಿ ಸಲೆಶುಸ್ತ್ರವನು ತಿಳಿಯದವ ಹೊಲೆಯ ॥ 

ಆಳಾಗಿ ಅರಸಂಗೆ ಕೈಮುಗಿಯದವ ಹೊಲೆಯ । 

ಸೂಳೆಯರ ಕೂಡುವಾತನೇ ಶುದ್ಧ ಹೊಲೆಯ 1॥10 

1 

ಆಶೆಯನು ತೋರಿ ಭಾಷೆಗೆ ತಪ್ಪುಎವ ಹೊಲೆಯ । 

ಲೇಸು ಉಪಕಾರಗಳನರಿಯದವ ಹೊಲೆಯ ॥ 

ಮೋಸದಲಿ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಮುನಿಯುವವನೇ ಹೊಲೆಯ ॥ 

ಹುಹಿಮಾತನಾಡುವವನೇ ಸಹಜ ಹೊಲೆಯೆ ॥2॥ 

ಕೊಂಡ ಯಣವನು ತಿರುಗಿ ಕೊಡಲರಿಯದವ ಹೊಲೆಯ ? 

ಭಂಡಮಾತುಗಳಾಡುನವೆನೆ ಹೊಲೆಯ ॥ 

ಗಂಡ-ಹೆಂಡಿರ ನಡುವೆ ಭೇದಗೈವವ ಹೊಲೆಯ ॥ 

ಹೆಂಡರಿಚ್ಛೆಗೆ ನೆಡೆವ ಹೇಡಿಹೊಲೆಯ 181 

ಪರಧನಕಿ ಪರಸತಿಗೆ ಅಳುಪಿದವನೇ ಹೊಲೆಯ ॥ 

ಗುರು-ಹಿರಿಯರನು ಕಂಡು ಎರಗದಿದ್ದವ ಹೊಲೆಯ ॥ 

ಅರಿತು ಅಚಾರವನು ಮಾಡದಿದ್ದವ ಹೊಲೆಯ । 

ಪುರಂದರವಿಕಲನನು ನೆನೆಯದನ ಹೊಲೆಯ ॥4॥ 

ಇಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರಷ್ಟು ಕಟುವಾದ ನಿಂದನೆ ಇಲ್ಲ! 'ಪುರಂದರದಾಸರಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ ಜೆಕಿಯನ್ನೂ 

ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಭಾಳದಲಿ ಭಸಿತ ಭಂಡಾರವಿಡದವ ಹೊಲೆಯಂನಂದನ್ನು 

ವಲ್ಲಿ; ಆದರೆ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಪುರಂದರದಾಸೆರಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹರಿಬಾಸರಿಗೆ 

ಜಾತಿ" ಕುಲವಾವುದೂ ಹಿಗ್ಗು-ಕಂಗ್ಗು ತರಂವುದಿಲ್ಲ ; ಅದನ್ನವರಂ ವಂನಸ್ಸಿಗೂ 
ತಾರರಂ. ಪುರಂದರವರೈರ ಪೂಜಾತತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ; ` 

ಹೊಲೆಯ ಬೀದಾನೆಂದು ಒಳಗೆ ದೇವರನಾಡಿ । 

ಗಣಗಣ ಗೆಂಟಿಯಬಾರಿಸುವುದೇತಕೆಯ್ಯ 1 
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ತನುವಿನ ಕೋಪ ಹೊಲೆಯಲ್ಲವೆ 1 

ಹೊರಗಿದ್ದ ಹೊಲೆಯನ ಓಳೆಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 1 

ಇದಕ್ಕೇನು ಮದ್ದು ಶ್ರೀಪ್ರರಂದರವಿಠಲ ॥ 

“ಹೆಲವು ಓದಿದರೇನಂ ಹಲವು ಕೇಳಿದರೇನಂ 1 ಜಲದೊಳಗೆ ಮಂಳಂಗಿ ಕಂಳಿತಿದ್ದರೇನಂ! 

ಚೆಲುವ ದೇವನೊಳಂ ಎರಕವಿಲ್ಲದನಕೆ...... ” ಎಂದವರೂ ಪುರಂದರರೆ, 

ಹರಿದಾಸರು ವರ್ಣಾಶ್ಚಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಗೌರವ ತೋರಿದರೂ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು 

ಕುರಂಡು ನಂಬಿಕೆ, ನೇವಂದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಳ್ಳ್ಭು ಹೇಳಂವಿಕೆ, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಂವ 

ಜಾಕಿಯನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೀಗಳೆದರಂ. ಭಕ್ಷಿವಕಾರ್ಗವೊಂದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸವಣಾನ 

ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕನಕನಿಗಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಅನ್ಯಾಯಂವನ್ನೂ ವ್ಯಾಸರಾಯರು, ಪ್ರರಂದರ- 
ವಾದಿರಾಜತೀರ್ಥರೂ ಪ್ರಕಿಭಟಿಸಿದರಂ, ಗೀತೆ ನಾರದ ಭಕ್ತಿಸೂತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲವೆ, 
ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಯಾವುದೆ ಜಾಕಿಯಿಲ್ಲೆಂದಂ. 

“ಕುಲದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ ಬೇಡ ಮನುಜ 1. ಕುಲವಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ 1 
ಆವಕುಲವಾದರೇನು ಆವನಾದರೇನು ಆತ್ಮ ಛಾವವರಿತಮೇಲೆ"' 

ಎಂದೆ ನಂಡಿಯಂವ ಪುರಂಡರರ '"ಕನಕದಾಸನ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಸಮುನಿ ದಯಮಾಡಲು 
ಮಂಠದವರೆಲ್ಲ ದೂರಿಕೊಂಬರು'' ಎಂಬ ಕೃತಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ 
ಅನ್ಮಾಯ, ಉಪಟಳವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿತ್ನಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂಥ ಅನೇಕ ರಚನೆ ಕಾಲಗರ್ಭ 

ಸೇರಿದ್ದಾತು ಕನಕನ ನೋವಿನ ಕೂಗನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವ ಅವನ ಕೃತಿಗಳೂ ಆದೇ 
ಕೂಪ ಕಂಡಿರಬೇಕೆಂದೂ ಆನ್ನಿಸಂತ್ರದೆ. ವಿಜಯದಾಸರಂತೂ "ಹೊಲೆಯ ಸುಳಾದಿ” 
ಯೆಂಬ ದೀರ್ಫ ಸಂಳಾದಿಯನ್ನೆ ಬರೆದು ಸಮಾಜದ ಬೂಟಾಟಿಕೆಯವರನ್ನು ವಿಡಂಬನೆ 

ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಸ್ತ್ರೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿದಾಸರ ದೃಷ್ಟಿ 

ಇದಿಷ್ಟು ಜಾತಿಪದ್ಧತಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿದಾಸರಂ ಮಾಡಿರುವ ವಿವೇಚನೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ 
ಅವಲೋಕನವಾದರೆ ಇನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿದಾಸರಿಗೆ ಇದ್ದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅವರ 
ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅವಲೋಕಿಸಬಹುಂದಾಗಿದೆ. ' ವಚನಕಾರರಂತೆ ಹರಿದಾಸರಂ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ 
ಹಾಗೂ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ' ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣಿಗೆ 
ಸ್ಮಾತಂತ್ರ್ಮವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹರಿದಾಸಪಂಥ-ಸ್ತ್ರೀಯೆರಿಗೂ ತೆರೆದಿತ್ತೂ, ಆದರೆ ಆಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿದ 
ಸ್ತ್ರೀಯರು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂಥವರಂ, ಒಬ್ಬರಂ, ಇಬ್ಬರಂ. ಪ್ರರಂದರದಾಸರ ಹೆಂಡತಿ 

ಸರಸ್ಸ ತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳಾದ ರಃಜ್ಮಿಣಿ ದಾಸರಪಥ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನಂಸರಿಸಿದರೆಂದಂ, 

ಕೀರ್ತನಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರೆಂದೂ ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ, ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣನೆನಿಸಿ 
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ಲೋಭಿಯಾಗಿದ್ದ ಶೀನಪ್ಪ ನಾಯಕನನ್ನು ಪ್ರರಂದರದಾಸರಾಗಿ ಮಾಡಿದವಳೆ ಅವರ 
ಪಶ್ನಿ ಸರಸ್ಪತಿ ಹಾಗೂ ಅಕೆಯ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣಗಳಂ, ಇದನ್ನು ದಾಸರೆ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ: 

“ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೆ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರ ಸೇವೆಗೆ | ಸಾಧನ ಸಂಪಕ್ತ್ಯಾಯಿತು 
. ಹೆಂಡತಿ ಸಂತತಿ ಸಾವಿರವಾಗಲಿ ದಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿಸಿದಳೆಯ್ಯ... 

೧೮ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು 
ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ` ರಚಿಸಿ ಹಾಡಿದಾಳೆ. ಗಿರಿಯಮ್ಮನಿಗೆ ಗೋಪಾಲದಾಸರಂ 
ರಂಗೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಗೋಪಾಲನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಅನಂಗ್ರಹಿಸಿದರಂ.. ಇದರಿಂದ 

ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಥ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದೆನ್ನಬಹಂದಂ, 

ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಆದರೂ, ಅವರು ಹೆಣ್ಣು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಂಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲಂ ಅವಳಿಗೆ 
ಅವಕಾಶದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡಂವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರವಿಂಸಲಿಲ್ಲ; ಹೆಣ್ಣು . ತಾಯಿಂ, ಕಂಲಸತಿ 

ಎಂದಷ್ಟೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಹಾಗೆಯೆ ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ವಂಣ್ಣು ಇವೆಲ್ಲ ಆಸ್ಟಿರ, 

ಭಂಗಂರವೆಂದೂ ಸಾರಿದರ. ವೇದ, ವಂಸುಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ “ನಸ್ಟ್ರೀ 
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮರ್ಹತಿ'' ಎಂಬ ನುಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಣ್ಣಿನ ತೀಕ್ಷ್ಮಮತಿ, ನ್ಯಾಯ 
ಶೀರ್ಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಮುಕುತಿಯ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಆಡ್ಡಿಯೆಂದೂ 

ಹಾಡಿದಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕಂಡರೆ ದ್ವೇಷವಿತ್ತೆ ಎಂದೂ ಅನ್ನಿಸದಿರದಂ. 
ಅವಳಂ ಪವಿಶ್ರಳಾಗಿರಬೇಕಂ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಅವಳ ಗಂಣಸ್ವಭಾವ ಸಿಹಿ 
ಯಾಗಿರಬೇಕು.  ಅವಳರ ಪರಪುರಂಷನನ್ನೂ ವಂನದಲ್ಲೂ ನೆನೆಯದೆ ಪತಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು 

ಸವಾರ್ಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂ. ಅಲೆಯಂವ ಹೆಂಗಸನ್ನು ನಂಬಜೇಡೆನ್ನಾ ತ್ತಾರೆ ಹರಿದಾಸರು. 

*“ಗುರಂಹಿರಿಯರಲಿ. ನವ್ಪೂತೆ, ಭಯಗೌರವದಿಂದಿರಬೇಕು'', ಹರಿದಾಸರಂ ಘೋಷಿಸಿರಂ 
ವುದೆ ಹೀಗೆ : ಹೆಣ್ಣು ಪಾರ್ವತಿದೇವಿ, ಆರಂಂಧಶಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯರಂತೆ ಕರಂಣೆಯ 

ನೆಲೆಯಾಗಿ ಸಾಗರದಂತ ಪವಿತ್ರ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಇದಂ ಹರಿದಾಸರ ಹೆಣ್ಣಿನ 

ಬಗೆಗಿನ ನೋಟ, ವ್ಯಾಖ್ಯೆ, ಹಾಗೆಂದ ಮುತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರಂ ಗಂಡನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಪರಸತಿ 
ಗಳಂಪ್ಸರವನನ್ನು ಖೋಡಿಮಾನವನೆಂದು ಬೈದಿದ್ದಾರೆ.  ಗಂಡಂ-ಹೆಣ್ಣ ಇಬ್ಬರೂ 
ಪರಸ್ಪರ ಯಜಂಪಫದಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂಬುದೆ ಹರಿದಾಸರ ಆಭಿಪ್ಲಾಯ. ಹರಿದಾಸರಂ ಹಾಗೂ 

ಶರಣರಿಬ್ಬರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜದ ನೆಡತೆ, ವರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಸದಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಂಬ. ಮಹತ್ವ 
ನೀಡಿದಾರೆ. ` ವಂನಶಂದ್ಧಿ ಯಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಮಂತ್ರದ ಫಲವೇನಂ । ತನಂ ಶಂದ್ಧಿಯಲ್ಲದವಗೆ 

ತೀರ್ಥದ ಫಲವೇನು ? ಹೊರಗೆ ಎಂಂದಂ ಒಳಗೆ ವಿಷಾಯದವನ. ಕಂಡು ಬೆರಗಾಗಿ ನಗಂ 
ತ್ತಿದ್ದ ಪುರಂದರವಿಲ.,.' ಸದಾಚಾರ, ಶೀಲವಂತಿಕೆ: ಇವುಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ 

ಗೌರವ, ` ""ಆಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ನಾಲಗೆ, ನಿನ್ನ ನೀಚಬುದ್ಧಿಯ ' ಬಿಡುನಾಲಗೆ'' ಎನ್ನುವ 
ಪುರಂದರರು ' ಹರಿಯನ್ನು ನೆನಸುವುಬೆ ಸಬಾಚಾರವೆಂದೂ ತಿಳಿಸಂತ್ಪಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ 
ಉನ್ನತಿ-ಯೋಗಕ್ಷೇನು ಗಮನಿಸುವುದೂ ಸದಾಚಾರನೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ವಚನಕಾರರಂ 
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ಹೇಳಂವ ''ಛಲಜೇಕು ಶರಣಂಗೆ ಪರಸತಿಯನೊಲ್ಲೆನೆಂಬ'' ಎಂಬಂತೆಯೆ ಹರಿದಾಸರೂ 
ಾಎವಣ, ನಹುಷ, ಕೀಚಕರ ಉದಾಹರಣೆ . ನೀಡಿ ಪರಸತಿಗೆ "ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿ ಕೆಡ 

ಬೇಡಿರೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. 
ಮಂನಂಷ್ಯ ಆಚಾರವಂತನಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಾಳ್ಟೆ ನಡೆಸಬೇಕು. 

“ಮಾನಭಂಗವ ಮಾಡಿ ವಂತ್ರೇನಂಪಚಾರಗಳ''. ನೆಂಬಂತೆ, ಎದುರಂ ಹೀಗಳೆದಂ 

ಆನಂತರ ಉಪಚರಿಸಿದರೇನಂ ಪ್ರಯೋಜನ. ಇದನ್ನೆ ವಚನಕಾರರು "ಇದಿರ ಹಳಿಯಲು 
ಬೇಡ' ಎಂದದ್ದು. ಹರಿದ: ಸ-ಶರಣರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ. ಆಂತರಂಗಶುದ್ಧಿ-ಬಹಿರೆಂಗ 
ಶುದ್ಧಿಗೆ ಮನಗೊಟ್ಟು ನಡೆದವರು, ಕೆಟ್ಟಸ್ವೈಭಾವದ ಜನರನ್ನ ಜಾಲಿಯ ಮಂರಕ್ಕೆ 

ಹೋಲಿಸುವ ದಾಸರು “ಜಾಲಿಯ ಮಂರದಂತೆ ಜನರಂ ನೆರಳು ನೀಡರು, ಹಣ್ಣು, ಹೂ 
ಕೊಡವ ಮುಳ್ಳು ವಂರದಂಥವರು : ಅವರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆಚಾರಬಂದರೆ ಶಂದ್ಳಿ, 
ಹಾಗೂ ತಾಳ್ಮೆ, ತಪಸ್ಸೂ-ಆಹಾರಶಂದ್ವಿ. : ಶವಂದವಂ, ಅನಂತರ ಯೋಗ ಹೀಗೆ ಬದಂ 

ಕನ್ನು ಔನ್ನತ್ಯಕ್ಕೇರಿಸಿಕೊಂಬ ಹಾದಿ. ಆದನ್ನೆ ಶರಣರು. ""ದಯೆಯಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮ 
ಯಾವುದಯ್ಯ'' ಆಂದದ್ಧೂ, ದಯೆಗೆ, ಮಾನವೀಯಂತೆಯ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಹರಿದಾಸರಂ 

ತುಂಬ ಮಹತ ತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, “ಧರ್ಮವೇ ಜಯವೆಂಬ ದಿವ್ಯವಂಂತ್ರ'' ಕೇರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ 

ಸಾಧಕನು ತನ್ನ ಬದಜೆನಲ್ಲಿ ಬರಂವ ಕಷ್ಟ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ' ಸಹಿಸಿ 

ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಂ ತಿಳಿಸುವ ದಾಸರಂ, ““ತಾಳಂವಿಕೆಗಿಂತ ತಪವು ಇಲ್ಲ" ಎನ್ನಾತ್ತಾರೆ 
ವಾದಿರಾಜರು. ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ: ಧರ್ಮ ಹೇಳುವುದೂ ಇದನ್ನೆ. ಸಹನೆ, ಸಹಿಷ್ಣು. 
ಉತ್ಸವಂ ಆಲೋಚನೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ತನ್ನನ್ನ ಶಿಲಂಬೆಗೇರಿಸಂವಾಗ ''ದೇವರೆ, ಅವರನ 
ಕ್ಷಮಿಸು, ತಾವೇನು ಮಾಡುತ್ತಿದೇವೆಂದಂ ಅರಿಯದವರಂ'” ಎನ್ನಲಿಲ್ಲವೆ ? 

ಪುರಂದರದಾಸರು ನಂಡಿವ ಬಗೆಯೆ ಬೇರೆ : 

q 

ki 

ತಲ 

“ಹರಿಯ ನೆನೆಯಂದ ನರಜನ್ಮವೇಕೆ'' 

ಹರಿಯ ಕೊಂಡಾಡದ ನಾಲಗೆಯೋಕೆ-ಎಂಬ ಕೃತಿಯ ಈ ಸಾಲುಗಳಂ 1 

ಸತ್ಯ-ಶೌಚನಿಲ್ಲದ ಆಚಾರವೇಕೆ । 
ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಯಿಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನವಿನ್ನೇಕೆ ॥ 
ಭಕ್ತಿ-ಭಾವವಿಲ್ಲದ ದೇವಪೂಜಿ ಏಕೆ । 

ಉತ್ತಮರಿಲ್ಲದ ಸಭೆಯಂ ಇನ್ನೇಕೆ ॥ 

ಕೊ ನ್ರೀಧವ ಬಿಡದಿಹ ಸಂನ್ಯಾಸವೇಕೆ । 
ಅದರವಿಲ್ಲದ ಅಮ್ಭೃತಾನ್ನವೇಕೆ ' ॥ 
ವೇದ-ಶಾಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದ ಎಪ್ಪತನವೇಕೆ । 
ಕಾಬಲಿಂಜಂವನಿಗೆ ಕ್ಷಾತ್ರ ತಾನೇಕೆ  ॥ 
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ಆಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮಂಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯದಾಸರು ನಂಡಿವುದಿದಂ : 

“ವಂಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಬ ಬಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕೊ ಮನುಜ 
ವಂಡುವಿನೊಳಗಿನ ಉದಕ ಜಡವಲ್ಲವೆ 
ಮಡಿಎಂದೆನಿಸಿಹೊಂಬ ವಸ್ತ್ರ ತಾನೆ ಜಡವು 

ಮಡಿ ಎಂಶಾಯಿತು ಪೇಳೊ ಸದಾಚಾರನೆ ಎಂಬಂತೆಯೆ, 

ಪಂಡಿ ವಂಡಿ ಎಂದಂ ವಂಮಕ್ಮಾರಂ ಹಾರಂಶಿ ! ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತೊ ಬಿಕನಾಶಿ ॥ 
ವಂಡಿಯಂ ನೀನೆ, ಮೈಲಿಗೆಯ ನೀನೆ |: ಸಂಡಲಿ ನಿನ್ನ ಮಡಿ ಬಿಕನಾಸಿ...... 

ಚರ್ಮವ ತೊಳೆದರೆ ಕರ್ಮವು ಹೋಹಂದೆ | ವಂರ್ನವ ತಿಳಿಯದೆ ಬಿಕನಾಸಿ 

ಬೊಮ್ಮಾನಯ್ಯ ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಪಾಡಿ । ನಿರ್ಮಲದಿ ಬಾಳಲೊ ಬಿಕನಾಸಿ ॥ 
ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರಿನ್ನೇನು ಫಲಪೊ 1 ಮೌನ ಮಾಡಿದರಿನ್ನೇನಂ. ಫಲವೊ 1 

ದಾನ ಮಾಡಿದರಿನ್ನೇನು ಫಲವೊ । ಸ್ನಾನ ಮೌನ ದಾನ ನಾನಾ ಕರ್ಮವೆಲ್ಲ । 

ಭಾನು ಉದಯದಲಿ ನೀನೆಷ್ಟು ಭಕಂತಿಲಿ । ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಂಣನೆಂಬೊ ನಾಮ 1 
ಆನಂದವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಕೊನೆ ನಾಲಗೆಯಿಂದ 1 ನೀೆನೆಯೊ ನೆನೆಯೊ ಮನವೆ ॥ 

ಪುರಂದರದಾಸರು ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಜನರನ್ನು ಅವರ ಡಂಭತನ ಕುರಿತು ಹಂಗಿಸಂವ ಬಗೆ 
ಗಮನಾರ್ಹ ಆದದ್ದು. 

ಗೂಟನಾವಂವಸೊಡೆದು ಗಂಂಡಂತಂಬಿಗೆ ಹಿಡಿದು । 

ಗೋಟಂಚಿನ ಧೋತರ ಮಡಿಯಂನಂಟಂ್ಬ ॥ 

: ದಾಟಂಗಾಲಿಡಂತ ನಾ ಧರೆಯೊಳಗೆ ಬರಲೆನ್ನ 1 

ಬೂಟಕತನ ನೋಡಿ ಭ್ರವಿಂಸದಿರಿ ಜನರೆ ॥॥ 

ಮಂನಸ್ಸಿನ ಕುದ್ಧಿ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ಹರಿದಾಸರಂ ನಂಡಿವ ವರಾರ್ವೀಕ ಮಾತಂ 

ವಂಲವ್ರು' ತೊಳೆಯೆಂ-ಬಲ್ಲಂಬೆ ! ಮನವ ತೊಳೆಯದನಕ ॥ಪಃ 

ಹಲವು ನೀರಿನೊಳಗೆ ಪೊಕ್ಕು | ಹಲಂಬಿದರಿನ್ನೇನಂ'ಫಲ 1ಅ.ಪ.॥ 

ತೆನಂವ ನೀರೊಳಗದ್ದಿ ಫಲವೇನು 1 

ಮನದಲ್ಲಿ ದೃಢಭಕಂತಿ ಇಲ್ಲದ ವಂನಂಜರಂ ' ॥ 

ಆಂತೆಯೆ ಬೇರೆಬೇರೆ ವಂತೆ ತಂತಮ್ಮ ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಮಂನ್ನಣೆ ಇತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಹರಿ 
ದಾಸರೂ ನೀಡಿದಾರೆ : ಹರಿದಾಸನಾದವನಿಗೆ, ವೈಷ್ಣವನಿಗೆ, ವಂಧ್ಮನಿಷ್ಠನಿಗೆ ಅನಂ 
ಸರಿಸಬೇಕಾದ ಆಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯಂದಾಸರಂ. ಅನೇಕ ಸುಳಾದಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
ಗೋಪಾಲದಾಸರು ವಿಜಯದಾಸರ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮಂಂದರಿದಂ ಆಚಾರಕ್ಕೆ, ' ಹರಿದಾಸ 

ಭಾವಕ್ಕೆ, ಮಾಧ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ತಂಬ ವಂಹತ್ವವಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ, 
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ಹರಿಯ ನೆನೆಯೆ ನಾಲಗೆ ಪಾವನ. ಸಿರಿವಂದ್ರೆಯಂ ಭಂಜಕೆ ಪಾವನ ! 

ಉರದಿ ನಾಭಿಗೆ ನಾಮವನಿಡೆ ಪಾವನವೊ ॥ 

ಕೊರಳೊಳು ಶ್ರೀತುಲಸೀಮಣಿ ನಳಿನಾಕ್ಷವು ಇರೆ ಪಾವನೆ ! 

ಪರಮ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆರಗಿದ ಶಿರಪಾವನವೊ. ॥ 

ಹರೇ ಗೋವಿಂದಾ`ಎಂದೇಳು ಹತ್ತೆನತಾರವ ಪೇಳಂ । 
ಮೂಡಲದೆಸೆಗೆ ನಡೆ । 
ಗೋವಿಪ್ತ ಶಂಳಸಿಗೆ ಎರಗಿ ಬಂದಂ ! 

ನೈಯತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೃಣವನಿಟ್ಟು । 
ಮಲ-ವರೂತ್ತಂಗಳ ಬಿಟ್ಟು 1 
ಗಂರಂಪರಂಪರೆಯೆಂದಂ ಪುರಂದರವಿಶಲನೆನ್ನೂ ॥ ` 

ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಧುನಿಕ ಔಷಧ ಕ್ರಿವಿಂನಾಶಕಕ್ಕಿಂತ, ಕಶ್ಮಲ ವಿಸರ್ಜಿಸಂವಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ 

ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಪರಿಸರ ಶುದ್ಧ ಆಗಿರುವುದೆಂಬಂದನ್ನು ದಾಸರು ತಿಳಿಯ ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, 

ಸ್ನುನವಿಧಿ : 

ಹತ್ತೈದು ಗಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ, 4ದಂ ಬರಲಿದ್ದು । 

(ರಾಶ್ರಿಯಾದಾಗ-೨೦ ಘಳಿಗೆ) 

ಚಿತ್ತಜನೈಯ್ಯನ ಚಿತ್ತದಿ ಧೇನಿಸಿ 1 
ಅತ್ತಲುದಯಂಕ್ಕೆ, ಗಳಿಗೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎದ್ದು । 

ನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿ ಆದಿತ್ಯಗರ್ಫ್ಯವನೀಯೆ । 
ಉತ್ಸವಂ ಜನಕೆಲ್ಲ ಮೆತ್ತಿದ ಪಾಪಗಳನ್ನೂ । 
ಉತ್ತರಿಸಂವೆನೆಂದ ಪುರಂದರವಿಠಲ ॥ 

ಎರಡಂಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗು ಇರಲಂ ಗೃಹಸ್ಥಗೆ ಸ್ನಾನ । 
ಕರವ ಮುಗಿದಂ ಮಾಡಂ ಸಂಕೆಲ್ಪವೇದ ॥ 

ಪರಮಪ್ಪಣ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಧರ್ಮವೆಂದಂ । 
ಪ್ರರಂದರವಿಠಲನು ಮೆಚ್ಚಿ ಪಾಲಿಸುವ ॥ 

ನೀಲವಸ್ವವಾಗದಂ ನಾರಿಯರ ಶಾಲಿಯಕಾಗದಂ । 
ಕಾಲ ಮೂರಂ ಕರದಲ್ಲಿ ಕಾಲಪಸ್ತ್ರವಾಗದಂ | 

ಆರ್ದ್ವವಸ್ತ್ರವಾಗದಂ ಆಜ್ಞೆ ಶ್ರೀಪ್ರರಂದರವಿಟ್ಟಲನ ॥ 

ಅಂದವಿಲ್ಲದ ಅಶಕ್ತನಿಗೆ ಒಂದೇ ಅರಿವೆಯಿಂದ 
`ಮೈದೊಳೆದಂ ಮಡಿಯುಟ್ಟು ನಾಮಗಳಿಟ್ಟು 1 

ನಿಂದೆ ಹಿಂಗಲೆಂದು ಮಾಡಿದ ಮನುಜಂಗೆ,., 
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ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಕಾಲ: 

ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕಂಡ ನರನಿಗೆ ಉತ್ತಮಸಂಧ್ಯೆ 1 
ನಕ್ಷತ್ರ ಒಂದೆರಡು ಕಂಡ ನರನಿಗೆ ಮಧ್ಯವಂಸಂಧ್ಯೆ ! 

ನಕ್ಷತ್ರ ಒಂದನೂ ಕಾಣದ ನರನಿಗೆ ಅಧಮಸಂಧ್ಯೆ 1 

ನಕ್ಷತ್ರ ಬಿಟ್ಟ ನರನನು ನಾರಾಯಣ ॥ 
ಪುರಂದರವಿಠಲ ಬಿಡುವ ॥ 

ಕಂಡ ಸೂರ್ಯಗೆ ಸಂಧೈ ಕಾಣದ ಸೂರ್ಯಾಗೆ ಸಂಧ್ಯೆ ಭೂ-! 

ಮಂಂಡಲದಿ ಮಾಡದಿರಲು ವಾ-! 
ರ್ತಾಂಡ ನೂರು ಹತ್ಯಾ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ-ಶ್ರೂತಿಸಾರುಂತಿದೆ 1 ,.. 
ಪುಂಡಗಾರ ನರಗೆ । 

ನರಕ ತಪ್ಪದು ಎಂದು | ಅಂಡಜಪತಿ ಪುರಂದರವಿಠಲ ಪೇಳ್ದ ॥ 

೧. ಆಕಳೆ ಕಿವಿಗೆ ಎದೆ ಅಂಗೈ ಹಳ್ಳವಾಗಿರಬೇಕಂ 1 

ಉದ್ದು ಮಂಣುಗಂವಂತೆ ಇರಬೇಕು ॥ 

ನೀರು ಸಾಕಾಗದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆ ಸಾಕೆಂಬಷ್ಟು ಕುಡಿದರೆ ॥ 

ಸಾಕಾರ ಪುರಂದರವಿಠಲ ವಂದ್ಯಸವಂ ಮಾಡಂವ ॥ 

ಹಲವು ಕವರ೯ಗಳಿಗೆ ಹವಣು ಎರಡಾಚವಂನ 1 

ಮಲ -ಮೂತ್ರೆ ವಿಸರ್ಜನಕ್ಕೆ' ಮುಡಂ ವಂೂರಂ | 
ನಲಿದು ಉಂಡವೇಲೆ ನಾಲ್ಕೂ 1 

ಲಲನೆಯ ಸಂಗಕ್ಕೆ ಹೆನ್ನೆರಡು | ' 
`` ಆಲ್ಲೆಂದೊ ಅವನರ ಪುರಂದರವಿಕಲ. ಆಚಮಂನವನಂ ಮಾಡೆ ॥ 

ಆಪೋಶನ ಅಭ್ಯಂಜನ ಅಚವಂನ ಮಾಡಲು 1 

ತನ್ನೆಡಗೈಯಿಂದ. ತಾನೆ ವರ್ತಿಸಲಂ । 
ಆ ಪುರಂಷಂಗೆ ಆದ ಪ್ರತ್ರರಂ ಮಡಿವರಂ 1 

ಅಪತ್ತು ತಂದಂಬಿಡಂವ ಪುರಂದರವಿಠಲ ॥ 

ts 

[a 

ಜಪ ವಿಧಾನ ॥ 
೧, ಬಿಡು ವೆಂನಂಚಂ ಈ ಜಸವು ಸಿದ್ಧಿ ಗೆ ಬಾರದಂ.! 

ತೊಡೆಯ ಕೆಳಗೆ ಕೈ. ಹಿಂದೆ ವಂದೆ ಕೈಚಾಚಿ. 
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ಬಿಡಂತ ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ನೋಡದಲೆ । 
ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಜನವ ಮಾಡೆ । ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಆಹಂದಯ್ಯಾ 1 
ಒಡೆಯ ಪುರಂದರವಿಠಲನನೊಲಿಸಬೇಕಾದರೆ | 
ಹಿಡಿಯೊ ಈ ಪರಿ, ಹೇಳಿದ ವಚನತತ್ತ್ವಗಳ ॥ 

ಅನಾವಿಂಕಾ ವಂಧ್ಯದ ಎರಡನೆಯ ಗೆರೆ ಆದಿ । 

ಇನಿತಂ ವಂಧ್ಯಾಂಗುಲಿ ಕೊನೆಗೆರೆ ಕೂಡಿಸಿ 

ವಂನುಮೂರ್ತಿ ಪರಿಮಾಣ ಅಂಗುಷ್ಕದಿಂದಲಿ | 

ಎಣಿಸು ತರ್ಜನಿ ವೂಲ ಪರಿಯಂತರ | 

ಘನ ಹತ್ತು'ಗೆರೆ ಜಸ ಪುರಂದರವಕಲಗೆ । 

ಮನದಿ ಅರ್ಪಿಸಂತ ಗಾಯಶ್ರಿಜಪವ ॥ 

ವಂಧ್ಯಾಂಗಂಲಿಯಂ ಪೋಲೆ ವಮಂಣಿಸರವಿಟ್ಸಿ 1 

ಬದ್ಧ ಅಂಗಂಟಿವೆಣಿನೆಬೇಕಂ । 

ತಿದ್ದಿ ಅಂಗುಲಿ ಪಂಚ ಬೊಗ್ಗಿಸಿ ಇರಬೇಕು | 

ಭದ್ರವಾಗಿ ನಿಲಿಸಿ ನೀರಂ ಸೋರದೆ ಗಾಯತ್ರಿಯ 

ಬುದ್ದಿ ್ಸಿಪೂರ್ವಕದಿಂದ ಗೈಯಂ್ಯತಲಿರಬೇಕು | 

ಮದ್ದ ಮೂರುತಿ ನಮ 

ಪುರಂದರವಿಕಲನ್ನ । ಎದ್ದೆದ್ದು ನೋಡುವ ಬಗೆ ಕಾಣಲಂಬೇಕಂ ॥ 

ಎಡದ ಕೈಯಿಂದ ನೀರ ಎತ್ತಿ ಬಲದ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟು 1 

ಕುಡಿದರೆ ಆಗದಾಪೋಶನಕೆ ವಂತ್ರದು ವಂದ್ಯ ( 

ಎಡೆಯನ್ನ ಗೋಮಾಂಸವೆಂದಂ ಶ್ರುತಿಸಾರಂತಿದೆ | 
ಪೊಡವಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಂದರವಿಶಲನಾಜ್ಞೆ 

> 

$೨ 

ಆಚಾರದ ವಿಧಿಗಳೆನೇಕವನ್ನು ದಾಸರಂ ಸಾರಿದ್ದಾ ರೆ, ಕುಂದದ ದೀಪ ನಂದಿಸಬಾರೆದು. 

ಆದಂ. ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಕಂಲನಾಶನವಂತೆ, ಪುರಂದರ. ನಿರೂಪಣೆಯಿದಂ. ಮನೆ 

ಯಂಲ್ಲಿ ವಿಪ್ಪೆ ಪಾದೋದಕದ ಹೆಸರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ವಂನೆಯಲ್ಲಿ: ವೇದ. ಪಾರಾಯಣ ಧ್ಯಾನ 
ಕೇಳದಿದ್ದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾ ಹಾಕಾರಸ್ವಧಾಕಾರ ವಕಾಡಂವುದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆ ವಣೆ 

ಶ್ಮಶಾನಕೆ ಸವಂ ಎಂದಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಅಗತ್ಯ ಕರ್ಮುಗಳಾದ ವೇದಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ 

ಕಿಳಿಸಂತ್ತಾರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮಂಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಏಳಬೇಕು, ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ-ಸದಾಚಾರ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಂ ಬೆಳಗಿನ ರಭಾವ ಏಳಂವುದಂ.: ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರಂತೂ, ಭಕ್ತಿಭಾವನೆ 
ಯಿಂದ '"ಬೆಳಗ ರಬಾವದಿ ಬಾರೊ ಹರಿಯ ಚರಣ । ತೊಳೆದು ಜಲದಿ ತೀರ್ಥಪಾನ 

ಮಾಡಂವೆನೊ'' ಎಂದಂ ಹಂಬಲಿಸಿ ಕರೆಯಂತ್ತಾರೆ, ಪುರಂದರದಾಸರಂ ಸಾರುವ ಪರಿ 

ಗಮನಿಸಿ: 

21 
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ತಾಸು ಬಾರಿಸುತಿದೆ ಕೇಳಿಹರಿದಾಸರೆಲ್ಲ.! ತಾಸಂ ಬಾರಿಸುತಿದೆ ಕೇಳಿ /ಪ॥ 

ಹಾಸುಮಂಚ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲಿ-ಹಗಲಂ-ಇರಂಳೆಂ 

ಹೇಸರಗತ್ತೆಯಂತೆ ಹೊರಳಿ-ಸ್ತ್ರೀಯಗೂಡ 
ಚೇಸರದೆ ನಿತ್ಯವು ಉರುಳಿ 1 
ಈ ಪರಿ ಕಾಲವ ಕಳೆದೆಯೊ ಕಾಲ ಸೆ- । 

ವಿಖಾಪವಾಯಿತಾಯಿತಂ ಎಂದೀಗಲಿ...... 

ಆಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೂಟಿಕೆ, ಡಾಂಭಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆಯೆ ತಿಳಿಸಿದೆ, ಪುರಂದರದಾಸರ 

ಒಂದಂ ವಿವಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿವೇಚನೆಯಂನ್ನೂ "ಸದ್ಯ ಕ್ಕೆ ವಂಗಿಸಬಹಂದೆನ್ನಿಸಂತ್ಹದೆ : 

ಎಲ್ಲೂನಂ ಬಲ್ಲಿನೆಂಬಂವರಲ್ಲ, ಅವಗಂಣ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ॥ಪ॥ 

ಸೊಲ್ಲಿಗೆ ಶರಣರೆ ಕಥೆಗಳ ಪೇಳುತ 

ಅಲ್ಲದ ನಂಡಿಯಂನಂ ನಂಡಿಯಂವಿರಲ್ಲ 
ಕಾವಿಯನಂಟಂ್ಬ ತಿರಂಗಂವಿರಲ್ಲ ಕಾವಂವ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ । 

ನೇಮ ನಿ್ಮೆಗಳ ಮಾಡುವಿರಲ್ಲ ತಾಮಸ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ । 
ತಾವೊಂದರಿಯಂದೆ ಆಗವಂ ತಿಳಿಯದೆ ॥ 

ಶ್ವ್ವಾನನ ಕುಳಿಯಲಿ ಬೀಳಂವಿರಲ್ಲ ॥1॥ 

ಗುರಂಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಗಂರುಶಾಗಲಿಲ್ಲ 1 

ಪರಿಪರಿ ದೇಶವ ತಿರಂಗಿದಿರಲ್ಲ ಪೊರೆಯಂವರಿನ್ನಿಲ್ಲ ॥ 
ಅರಿವೊಂದರಿಯಂೆ ಆಗವಂ ತಿಳಿಯದೆ । 

ನರಕ ಕೂಪದಲಿ ಬೀಳಂವಿರಲ್ಲ. ॥2॥ 

ಬ್ರಹ್ಮ! ಜ್ಞಾ ನಿಗಳು ಎನಿಸಂವಿರಲ್ಲ ಹವಂದ್ಮ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ 1 

ಸುಮ ನೆ 0 ಯಾಗವ ಮಾಡುಂವಿರಲ್ಲ ಸಂಳ್ಳೆ ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ॥| 

ಗವ ನ ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಪಾದಕಿ [ ಹೆಮ್ಮೆ ಬಿಟ್ಟು 'ನೀವೆರಗಲೆ. ಇಲ್ಲ ॥3॥ 

ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸಾಲು ಸರ್ವಥಾ ಗವಂನಾರ್ಹ. ಹೆಮ್ಮೆ ಹಮ್ಮನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 

''ಅಹಂದೂರ ತಸ್ಮೈ. . ಪದಾಂಭೋಜ. ಯುಗ್ಕ್ಮಃ . ಪ್ರಣಾಮೇಗಚ್ಛಯಾ  ಸೇವಾಂ 
ಕರೋವಿಂ'' ಎಂಬ -ವಿನೆಯವೆ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ಭು. ಆದೇ ಅವನ ಸದಾಚಾರ ದೈವ 
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಥ, ' ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಂದರರಂ ಪಂಡಿತರನ್ನು. *“ಪಿಂಡಾಂಡ 

ದೊಳಗಿನ ಗಂಡನ ಕಾಣದೆಯ ಮುಂಡೆಯರಾದರಂ ಪಂಡಿತರೆಲ್ಲ'' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ವಚನ 
ಕಾರರ ಪ್ರಭಾವವೂ ಗಂರಂತಿಸಬಹುಬಾಗಿದೆ, 
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ಆಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ” ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೇ ಪ್ರಾವಂಖ್ಯ; ಅದನ್ನುಳಿದಂ 'ಉದರ 
ವೈರಾಗ್ಯವಿದು, ನಮ್ಮ ಪದಂಮನಾಭನಲಿ ಲೇಶಭಕಂತಿಯಿಲ್ಲ' ವಾದರೆ, ಆದರಿಂದ 

ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜಸವಿಲ್ಲವೆಂಬುದೆ ದಾಸರ ಘೋಷಣೆ, ಹೆಣದಾಸೆಯುಳ್ಳ, ವೈರಾಗ್ಯ 

ನಟಿಸಂವವನನ್ನ ಕಂರಿತು ವಿಜಯಂರಾಯಂರಂ, '"ಹಣವೆ ನಿನ್ನಯ ಗುಣವ ನಾನೆಂತು 

ಬಣ್ಣಿಸೆ''ಲೆಂದಂ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮತಧರ್ಮಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆಚಾರದ ನೆವ ಹೂಡಿ 
ಠಕ್ಕು ಶೌಳಿಯಾಡುವ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಕಂಡೇ ಪುರಂದರರು "'ನಗೆಯಂ ಬರಂತಿದೆ 
ಎನಗೆಂ''ದಿದ್ದು. ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯೆಂತವಾಗಿ ನೆನೆದಂ ಧ್ಯಾನಿಸಂವ ಪ್ರತಿಸೊಲ್ಲೂ 

ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನೆವ್ಮೂ. ಬದಂಕು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಂತ್ತದೆ. ಇದೇ 

ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಗೆ ಸಾಧಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಂ, ತಮ್ಮ ಕೃತಿ 
ಯೊಂದರಲ್ಲಿ, 

ಆಚಾರದ ಒಂದಂ ಆಂಗ, ಅತಿಥಿಸತ್ಯಾರ ಸಹ, ಇದಂ ಭಾರತೀಯ 

ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂ ಬಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, - ಇದನ್ನು ಹರಿದಾಸರಂ ತಮ್ಮದೆ ಆದ ನೇರ 
ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಂಶ್ಚ, ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರದಿಂದ, ಅಶನವೀವುದರಿಂದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ 
ಪೂಜೆ ಗೈದಂತೆಂದು ಹಾಡಂತ್ತಾರೆ. 

2 ಅನ್ನ ಪಾನಾದಿಗಳೀಯೊ ಅಭ್ಯಾಗತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ । 

ಅನ್ನಪಾನಾದಿಗಳೀಯೊ ಆ ಚಂಡಾಲಸಪ್ಪರಿಗೆ 1 

ಅನ್ನಪಾನಾದಿಗಳೀಯೊ, ಅಂಧ-ದೀನ-ಕೃಪಣರಿಗೆ | 
ಹಸಿವೆಗೆ ಹಾಗವನ್ನರ್ಪಿಸೊ ಪುರಂದರವಿಠಲಗೆ ॥ 

೨, . ಚೋರನಾದರೂ -ಚಂಡಾಲನಾದರೂ | ಬ್ರಹ್ಮಥ್ನ -ಪಿತೃಘಾತಕನಾದರೂ | 

ಆವನಾದರೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕಾಲಕೆ । ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ | 

ತಂತಿಸಿ ಅನ್ನವನಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ । ಪುರಂದರವಿಶಲಗರ್ಪಿಸಬೇಕಂ ॥ 

ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕಾಲದಿ ಅವ ಬಂದಂ ಉಂಡರೆ । 

ಸ್ವರ್ಗವೀವ ಪುರಂದರವಿಠಲ । ವೈಕುಂಠವನೀವ ॥ 
[ed 

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಚಾರದ-ವಿಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಂಡಿವ. ದಾಸರು ವಂಸುಷ್ಯನ ದಿನ ನಿತ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ-. 

: ಅವುಗಳ ಆಚರಣೆ. ಕೂಡ ಗಮನಿಸದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರದ ಲೇಪದೊಂದಿಗೆ 
ಆರೋಗ್ಯದ ಸೂಚನೆ ನೀಡೆದೆಯೂ ಇಲ್ಲ, 

ಮಲ-ಮೂತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಕರದಲ್ಲಿ ಜಲವಿರೆ 1 
ಮಲಕೆ ಸಮಾನ ಅದು ಶುದ್ಧವಲ್ಲ 1 
ವಿಲಸಿತ ಕರ್ಮವಾಚರಿಸಿ ಹರಿಯ ನೆನೆಯೆ 1 
ಒಲಿವ ಪುರಂದರವಿಠಲ ॥ 
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ನಂಡಿವೆ ಲಿಂಗಶೌಚಕೊಮ್ಮೊ ಗಂದಕ್ಕೆ ವರಂ | 
ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಷ್ಟು ವಂಣ್ಣಹಚ್ಚಿ । 

ನೀರೊಳು ತೊಳೆದಂ ಬಲದ ಕೈಗೆ ಐದರ ಮಣ್ಣು । 

ಎಡದ ಕೈಗೆ ಏಳು ಮಣ್ಣು 1 ಜೋಡುಪಾದಕ್ಕೆ ಐದೆ ಓದೂ ಮಣ್ಣು I 

ಐದು ಕಡೆಯಲಿಟ್ಟು ಪುರಂದರವಿಠಲ ಎನ್ನು ॥ 

ಹಲ್ಲು ಬೆಳಗಂವಲ್ಲಿ ಜಂಬು ಪ್ಲಕ್ಷಪತ್ರೆ 

ನೆಲ್ಲನಲ್ಲು ಮಹಾಲಯ ಪುಣ್ಯದಿವಸದಿ 

ಬಲ್ಲಿದ ಏಕಾದಶಿ ಪರ್ವದಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಯಲಿ ರವಿ-ಜಶಿಗ್ರ ಹಣದಲಿ । 

ಸಲ್ಲದಯ್ಯ ದಂತಕಾಷ್ಕ ಮಲಿನಗಳಿಗೆ 1 
ಗಲ್ಲಿಸಿ ನೀರವಂಕ್ಕುಳಿಸೆ ಹನ್ನೆರಡಂ 1 
ಬಲ್ಲ ಬುಧರಿಗೆ ಪುರಂದರವಿಠಲ ಒಲಿವ । ಇದನಾಚರಿಸೆ ॥ 

(ಪ್ಲಕ್ಷ ಪತ್ರೆ-ಬನ್ನಿ ಎಲೆ) 

ಹೀಗೆ ಹರಿದಾಸರು ಅಚಾರಗಳನ್ನೂ ವಿಧಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಅನಂಷ್ಮೂನದಿಂದ ಆಗಂವ 

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಶಿಳಿಸಿ, ಇಹ-ಪ ಪರಗಳಿರಡಕ್ಕೂ ಹುದಿಯಾದ ವಣರ್ಗ 
ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಕೆಲವು ಶಂದ್ವೀಕರಣಕ್ಷಿಯೆಗಳೆಂತೂ ನವಂಗೆ ಎಂದೂ 

ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆಚಾರವೆಂದರೆ ಜನರ ನಡೆನಂಡಿ, ಪ್ರತಿದಿನದ ದಿನಚರೈ, 
ಎಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪರಿಗೃಹಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿವೇಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹರಿದಾಸರ ಈ ಆಚಾರ 

'ದನುಸರಣಿ ಮಧ್ಯಮತದ ಅನಲಂಬಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂಸರಣೀಯಂ 

ಎನ್ನಿಸಂತ್ಸವೆ. 

ಆಚಾರದೊಂದಿಗೇ ಬರತಕ್ಕದ್ದು ' ಒಲವಿರಂವ ಬೈವದಂಪಾಸನಿ. ಹರಿದಾಸರ 
ಆರಾಧ್ಯದೈವ ವಿಷ್ಠಾ-ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ. ಅವನಂ ವಿಠಲನಾಗಬಹುದು, ತಿರುಪಶಿಯ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸನಾದಾನು, , ಉಡುಪಿಯ-ವಂನ್ನಾರಿನ ಕೃಷ್ಣಸಾಗಬಹಂದಂ. ಹಾಗೆಂದಂ 

ಅವರಂ ಶಿವನನ್ನು ಸಂ ತಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ, 

` ಹರಿದಾಸರು ನಿರ್ಗುಣೋಪಾಸಕರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ದೈವ ಸಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪಿ ; ವ್ಯಾಸ 
ರಾಯರ ವಕಾನಸಪೂಜಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರಂ ಆದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಾವೂ ಮಾನಸ 

ಪೂಜಾ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರೆನ್ನಲಂ  ನಿದರ್ಶನವೆ ಇದೆ. ಮಾನಸಪೂಜೆ, ಹೆರಿಯಪೊಚೆಗಳ 

ಲ್ಲೊಂದಂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಧಾನ. ಇದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 
ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಆಗಮೋಕ್ತ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುವಿಕೆ ಹರಿದಾಸರೆಂಥ ಸಗಂಣೋಪಾಸಕ 
ರೆಂಬಂದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಸಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿವಿಧ ಅವಶಾರ 
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ರೂಪಗಳನ್ನು ಹರಿದಾಸರು ಹಾಡಿಕೊಂಡಾಡಿದಾರೆ. ದಶಾವತಾರ ವೈವಿಧ್ಯ ವಾದಿ 

ಇಜರಲ್ಲಿ ಕಂಡಂ ಬಂದಂತೆ, ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾ ವಿನೋದದ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಕೃತಿಗಳು 

ಸಿರಂದರದಾಸರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಕನಕದಾಸರ ಒಲವು ಹರಿಯ ಕಡೆಗೇ ಎಂಬಂದಂ 

ನಿಸೃಷ್ಟ, ಪುರಂದರದಾಸರ ಸಂಳಾದಿಯೊಂದಂ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳೆನ್ನಿ ಖಂಡಿಸಂವ 

ನಲಂ ಗವಂನಿಸಿ : 

ಲೋಕದ ವಣನವರೆಲ್ಲ ನಿರಾಕಾರನೆಂದೆನಲು ನವಂ । 

ಗೇಕೋವಾದ ವಿವಾದ ಬರಿದೆ ಕಾಕರ ಕಣದೊಳಗೆ ॥ 

ಸಾಕಾರನನರಿಯದ ಮೂಢಾಕಾರರ ಕೂಡೆ ನಮ 1 

ಗೇಕೋವಾದ ನವಂಗಿದೇಕೊವಾದ । 

ಏಕೋವಿಷ್ಣೊ ವೆಂಬ ಪುರಂದರವಿಠಲ ನೀನಿರಲಂ ! 

ನೆವಂಗಿನ್ನೇಕೋ ವಾದ............ 

1ದರಂತೆಯೆ ಹರಿದಾಸರಂ ಏಕಜೇವನೆಂಪಾಸನೆಯನ್ನೂ ಸವಂರ್ಥಿಸಿ. ಬಹು ದೇವೋಪಾ 

ನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕನಕದಾಸರಂತೂ ತಮ್ಮಾ ಕಾಲದ ಸವಕಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತ 

ಗಿದ್ದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ, ವಾಮಾಚಾರ, ಯಕ್ಷಿಣಿಯರ ಪೂಜೆ, ಸಿಡಿಗೋಲು, 

ಕುರಿಕೋಣ ನೈವೇದ್ಯ ಧೂಪದೀಪಗಳಿಂದ | ಪರವಂಭಕ್ತಿಯ ವಡಿ ಪೂಜಿಸಂ''- 

ರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದಾರೆ, 

“ಕಂಟ್ಸಿ ಕೊಳ್ಳದಿರಿ ಜಟ್ಟಿಗಂಂಡಿನಲಿ । 

ಚಟ್ಟೆಕೊಳ್ಳದಿರಿ ಬೆನ್ನಲಿಸಿಡಿಯನಂ ॥ 

ಕಟ್ಟಿ ಸೈ ತೂಗಿಸಿಕೊಳ, ೈದಿರಿ ಕರಟಿಕದಂತೆ | 

ಗುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲನ ಸ್ಮರಿಸೊ'' 

10ಬಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯಾಕ್ಷರ ಪ್ರಾಸದಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಸಾಲಂ ತನ್ನ ಸಂದೇಶ ಸಾರಂನಲ್ಲಿ 

೨ಫಲ್ಯ ಪಡೆಯಂಂತ್ತದೆ, : ಹರಿಪಾರಮ್ಯವೊಂದೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಾದಿ ಎಂದಂ ಸಾರುವ 
'ರಿದಾಸರ ಏಕಮೇವ ಧ್ಯೇಯ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತವಂತೆ ಪ್ರಸಾರ ಪ್ರತಿಪಾದನ. 
1ರಂದರರ ಒಂದಂ ಉಗಾಭೋಗ ಏಕದೇವತಾವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಪಡಿನಂಡಿದಿದೆ ; 

ನೀರಡಿಸಿ ಜಾಹ್ಮದಿಯ ತೀರದಲಿ ಬಂದಂ 1 

ಬಾವಿಯ ನೀರ ಕಂಡಿಯುವ ವಾನವರುಂಟೆ | 
ಹರಿಯ ಸಿರಿಚರಣವಿರಲು | 

ಬರಡು ದೈವಗಳನ್ನೇಕೆ ಭಜಿಸಂವೆ ವಂನವೆ । 
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ಸಿರಿರವಂಣ ಬೇಲೂರು ಚೆನ್ನಿಗರಾಯ 1 

ಪುರಂದರವಿಠಲನಿರೆಲಂ | 

ಬರಡುದೈವಗಳನ್ನೇಕೆ ಭಜಿಸಂವೆ ॥ 

ಎಲ್ಲಿ ನೀರವೈಷ್ಣವ ನಿಷ್ಕೆಯಿದೆ. 

ಹರಿಬಾಸರು ಚಿತ್ರಿಸಿರುವ ತತ್ಕಾಲೀನ ಸವಕಾಜ, ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರಂನ 

ಮತೀಯ ಆಚಾರ-ಸಂಪ್ರದಾಯ-ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸವಿಣಕ್ಷೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹಜ 

ವಾಗಿಯೆ ಮಠ, ದೇವಾಲಯಗಳ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು . ಏಕೆಂದರೆ ಇವೆರಡೂ ಕರ್ಣಾಟಕದ 

ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದಂ-ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಬ 

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಹೌದು. ಹರಿಭಕ್ತರಾದ ಹರಿದಾಸರ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ವಂಶ, 

ದೇವಾಲಯಃಗಳೆ ಪಾತ್ರ ವಂಹತ್ವದ್ದೆ, ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು-ಹಾಗೂ ಭಗವಂತನ ಏವಿಧ 

ಸ್ವರೂಪ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನ ಚಿತ್ರಿಸಿದಾರೆ- 

ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದನ್ನು ತಮ್ಮಾ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿಯಂ ಅವರಂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರಂ, 

ಇಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅವಲೋಕಿಸಿರುವ ನವಂಗೆ ಹರಿದಾಸರ ಸಾವನಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಬಗ್ಗೆ 
ಕೆಲವು ಅನಿಸಿಕೆ ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ವರಾರ್ಗ 

ಕಾವ್ಯ ಹಿಂದೆಸರಿದು, ಶರಣರ ವಚನ ಚಳಂವಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ 
ಆಗುವ ಸರಳೆಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಜನಪದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೆಗೊಂಡು ಪ್ರಕಟ 

ಗೊಂಡುದನ್ನು ಗಮನಿಸಂತ್ಲೇವೆ. . ಹರಿದಾಸರು ಅದೇ ಸರಳಗನ್ನಡ ನಂಡಿಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 
ಅಣಿವಂತ್ತೆಂಥ ತಮ್ಮ ಕೃತಿ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೂ, : ಇದಂ ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ಸುಲಭ 

ವಾಗಿ ತಲುಪಲೆಂದೆ, ಅವನ ವಂನ-ಹೃದಯದ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಲು ಸಂಗೀತ ಗಂಣವುಳ್ಳ 

ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದೂ. 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂದಾಗ, ಸಾಹಿಶಿ-ಕವಿ- (ಹರಿದಾಸರು) ತನ್ನ ಸವರಾಜಕ್ಕೆ 

ಹೊರತಾಗಿ ಬದುಕಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಂ ಬರಂವ ಅಂಶ. ""ಒಂದು 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೈತಿ ತನ್ನ ರಂಜಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 
ದಂತೆಯೇ ಅವರ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆದಂ 

ಉಪದೇಶಾತ್ಮಕ'' ಎಂಬ ಮಾತು ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಂವಂಥದಂ. 

ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಚನದ ರೀತಿಯ ದಟ್ಟ ಕ್ರಾಂಶಿಯನಂಭವ ಬರಂವುದಿಲ್ಲ. 
ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಂಧಾರಕರಾಗಿ, ಬೋಧಕರಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರೆ ವಿನಾ, ಎಲ್ಲರ 
ಸಂಘಟನೆಗಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೆನ್ನೂವುದು ಸುವಿದಿತೆ. ಆದರೆ, ಕನಕದಾಸರಂ 
ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ, ಅಂತೆಯೆ ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನಿ, ಜಾಗ, ಔದಾದ್ಯ, 
ಅಭಿಮಾನದ ಜತೆ ಭಕ್ಷಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪಂಪ ಕುಲದ ಬಗ್ಗೆ 

ನುಡಿದ ಭಾಷ್ಕವೇ ಕನಕದಾಸರಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದೆ. 
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ವಚನ ಕಾಲದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬದುಕಿಗಾಗಿ 

ಎನ್ನೂವಂತಾಯಿತು. ಸಾಹಿತ್ಯ ತನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯೇತರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿ 
ಕೊಂಡ ಪ್ರಥವಂ ಸಂದರ್ಭ ವಚನಕಾರರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ನುಡಿದರೆ ವಂತ್ರಿನ ಹಾರದಂತಿರ 

ಬೇಕು, ಮಾಣಿಕದ ದೀಪ್ತಿಯಂತೆ, ಸ್ಪಟಿಕದ ಶಲಾಕೆಯಂತೆ ಕೋರೈಸಬೇಕು, ನಂಡಿದರೆ 

ಲಿಂಗಮೆಚ್ಚಿ ಅಹುದಂ, ಆಹಂದೆನ್ನ ಬೇಕೇಬುದು ವಚನಕಾರರ ವೈಚಾರಿಕ ಧೋರಣೆ 

ಯಾದದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದೆ. ಬಸವಣ್ಣ ಜನತೆಯ ಒಕ್ಕೂಡಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಾಂತಿ, 

ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯನಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗಾಗಿ ಸೃಜನ 
ಗೊಂಡ ಸಂಧಿಕಾಲವಿದು. ಇದಂ ವಂಂದರಿದು ಜನಾಭಿವಂಖ ಆಗಿ ಸಮಾಜ ಪ್ರಜ್ಞೆ 

ತನ್ನಲ್ಲಿ ಒಡೆಮೂಡಿಸ ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಕೀರ್ತನಸಾಹಿತ್ಯ ಅಥವಾ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ, ವೈಯ 

ಕ್ಷಿಕಿಪುತಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಮಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯಬೇಕೆಂಬ ಗಂಣ. ಇದೇ ವಚನ-ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ 
ಗಳ ಸಮಾನ ವನೋಧರ್ಮ., ತಾವು ಕಂಡ ಹಾಗೆ, ತಾವು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ ಆದಂತೆ 

ಸಮಾಜದ ತತ್ಕಾಲೀನ ಗುಣದೋಷಗಳನ್ನು ತಂತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳ ವಲಕ ಪರಾವಂರ್ಶಿಸಿ, 

ತಮ್ಮ ಕಾಲದ ಸವಣಜಕ್ಕೆ ಸೇವಾ ಯಂಣ ಸಲ್ಲಿಸಲಂ ಪ್ವವಿಂಸಿದವು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಶ, 
ವಚನಕಾರರಿಗೂ, ಹರಿದಾಸರಿಗೂ ಓಂದೊಂದಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತವ್ಮೂನ್ನೊ ಅರ್ಪಿಸಿ 

ಕೊಂಬಂತಾಗಿತ್ತ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು (ತಮ್ಮ ಕಾಲದ) ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಏಳಂಬೀಳು 

ಗಳನ್ನು ತಂಡಿಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. 
ಹರಿದಾಸರಂ ಕಂಡ ಸಮಾಜ, ಪುರಂಷಪ್ರೆಧಾನ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ. 

ಮಾಯೆ, ಗಂಡಿನ ಸಾಧನೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಡ್ಡಿ. ಇದೇ ಕೀರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಂವ್ರದು, 

ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡಕೂಡದು. ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ವರ್ಹನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹರಿ 
ದಾಸರಂ. ವಚನಕಾರರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಪುರಂನಷ್ಟೆ ಹಕ್ಕಿತ್ತೆನ್ನಲು ಅನೇಕ 
ಶರಣೆಯಂರೆ ಸಾಕ್ಷಿ. 

ಹರಿದಾಸರ ಸವಣಜ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂಬಂದೇನೊ 
ನಿಜ, ಹೇಗೊ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ನಡೆಸಂವುದು, 

ಹಿಂದಿನ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನೆ ಉಳಿಸಲು ಹೆಣಗುತ್ತಾರೆ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯಂನ್ನೂ ತೊಡೆಯ 

ಲಿಲ್ಲ. ಜಾತಿ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಹರಿಭಕ್ತಿಯ ಭೂವಿಂಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾನೆ, ಆದರ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಂವದೆಂಬಂದಂ ಹರಿದಾಸರ ಅನಿಸಿಕೆ. 

ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವೂ ಹಾಗೆಯೆ, ಬಸವಣ್ಣರೆಷ್ಟು ಬೇಕೊ, ದಾಸರಿನ್ನೆಷ್ಟು ಆಗ 

ಬೇಕೊ ಇವರಂ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸದ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು 

ಅಪಲಂಬಿಸಂತ್ತಿದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಂಸಕ್ಸೆರಂ ಕಾಂತಿಯನ್ನೂ ನಂಂಗುವ 
ರಕ್ಕಸತನವನ್ನು ಪಡೆದಿದಾರೆ. ಪುರಂದರದಾಸರ ಅಹಿಂಸೆಯಂತ ನೀಶಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ 

ಒಪ್ಪಿದ ಹಾಗೆ ಸಮಾಜ ಸೋಗು ಹಾಕಿತಂ, ಕನಕನ ಮಾತಿಗೆ ಭಲೆ ಎಂದಿತಂ. ವಾದಿ 

ರಾಜರಂ ತಮ್ಮಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದ ಸಾವಣಜಿಕ ಕ್ಟಾಂಶಿಯಂಂಟುಂ ವಣಡಿದರು, 
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ಆನೇಕೆ ಇತರ ಪಂಗಡದವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ವ ಬೌಕಟ್ಟಿಗಳವಡಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮ 
ದೀಕ್ಷೆ ನೀಡಿ, ಆದರೆ ಈ ಸಮಾಜ ವಂತ್ತೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನಾಯಿಂತಂ, ಸ್ವಾರ್ಥ, ಕ್ಷುಲ್ಲಕ 
ಸ್ಪ ಭಾವ ಈ ಸವರಾಜದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಯಾವ ಸಂಧಾರಣೆಯೂ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ 

ಹಿಂಡಿದ ಹಂಣಸೆಹಣ್ಣಾಯಿತು, ಬಯಲಲ್ಲಿ ಉರಿಸಿದ ಅಗರಬತ್ತಿಯಾಯಿತಂ, 

ಬಸವ-ಪುರೆಂದರದಾಸರಂ ತಂಬ ದೊಡ್ಡವರಂ, ಬಸವಣ್ಣ ತಾನಿದ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ 
ಜಾತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಣ ಹೊರಬಂದು ಆ ಜಾತಿಯನ್ನೆ ಖಂಡಿಸಿದ. ಪುರಂದರದಾಸರಂ 
ತಮ್ಮ ಸಿರಿಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಂಬಳಿ ಧೂಳಿನಂತೆ ರಭಾಡಿಸಿ, ಸಂಗ್ರಹ, ಐಶ್ವರ್ಯದ ಆಪಾಯ 

ಕುರಿತಂ ಘೋಷಿಸಿದರು. 

ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಬಹುದಂ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಚ್ಞಿಯೊಂದೇ 
ಒಂದಂ ಕೃತಿಯ (ಅಥವಾ ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳ-ಎಂದಂ ಈಗ್ಗೆ) ಸಾಹಿತ್ಯಮೌಲ್ಯವನ್ನೂ 

ಅಳೆಯಂವ ವಕಾನದಂಡವಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠವಾದ ಭಕ್ಷಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯಾಗಲೀ, ಸೌಂದರ್ಯ 

ನಿಷ್ಕ ಭಾವಗೀತೆಗಳಲ್ಲಾಗಲೀ, ಸಾವನಜಿಕಪ್ಪಜ್ಞೆಯನ್ನೂ ಕಾಣಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ 
ಕಾರಣದಿಂದ ಅವು ಸಾಹಿತ್ಯವೆ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಂವುದಿಲ್ಲ. ಹರಿದಾಸರ ಪ್ರಧಾನತಃ ನೀತಿ- 

ಭಕ್ಷಿ ಬೋಧಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ""ಜನವಾಣಿಯಂ 

ಬೇರು ಕನಿವಾಣಿಯ ಹೂ'' ಎಂಬುದಂ ಹೊಸಗನ್ನಡದ ಕಣ್ಣರೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಆಚಾರ್ಯ 
ಬಿ, ಎಂ. ಶ್ರೀ. ಅವರ ಮಾತಂ. ಜನಪದ ಸಮುದಾಯದ ದೃಷ್ಟಿ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬದಂಕನ್ನೂ 
ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಂವ ಸಾಹಿತ್ಯ ತನ್ನ ಕಾಲದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಬಲ್ಲದು, ಇದಕ್ಕೆ 
ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳೆ ನಿದರ್ಶನ... ಅವರಂ ಜನತೆಯೆಂಲ್ಲರಳಿ ಬಂದ ಕವಿಗಳಂ. ಪ್ರಾಸಾದಿತ 

ಭಕ್ತ ಕವಿಗಳೆಂದಂ ಹೇಳಿ ಹರಿದಾಸರ ಕಾಲದ ಸಮಾಜ ಚಿತ್ರಣ ಕುರಿತಾದ ವಿವಕ್ಷಿ 
ವಂಗಿಸಬಹಂದೆಂದೆನ್ನಿ ಸುತ್ತದೆ, 

ಹರಿದಾಸರದ್ದೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನಮಾರ್ಗ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದ್ದ 
ಅತ್ಯಂತ ಜಟೆಲವಾಗಿದ್ದ ಅನೇಕ ವೇದಾಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ 
ಬಳಕೆಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ ವಿವಿಧ ಗೀತ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾಮಂರರಿಗೂ ಪ್ರಿಯ ಆಗಂವಂತೆ ಹಾಡಿದ ಹರಿದಾಸಕಂಕರ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ. 
ಹರಿದಾಸರ ಕೀರ್ತೆನೆ-ಪದ-ಅನ್ಯವಂತೀಯರಿಗೂ ಪ್ರಯ ಎನಿಸಿದೆ. ಹರಿದಾಸರ 

ಆಂದೋಲನ-ಸೌವ್ಮೂ ರೀತಿಯದು ಗಾಂಧಿಜಿಯವರ "“ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ''ದಂತೆ 'ಸತ್ಯನಿಷ್ಕ, 

ಅಲ್ಲದೆ: ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಆಗ್ರಹವೂ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಿ ಪರಿಣವಿಂಸುವಂಥದು. ಪೂರ್ವಪರಂಪರೆ 
ಯನ್ನೂ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ, ಪರಿವರ್ತನಶೀಲ ಆದ ಮಾರ್ಗ. 

ಹರಿದಾಸರಿಗೆ ಹೊಸೆವಂತ, ಧರ್ವದ ಸೃಷ್ಟಿಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರದು ದ್ವೈತ 

ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ (commit) ಆದ ಒಂದಂ ಉಪಾಂಗವಷ್ಟೆ. 
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ಹರಿದಾಸರ ಯೌಗಿಳ ಸ್ರತಿಸಾದನೆ 
ಯೋಗ ಒಂದಂ ಜೀವನ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ-ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಾಪಾಡಿ 

ಕೊಳ್ಳೆಲಂ ಅತ್ಯುತ್ತವಂ ಸಾಧನ, ಧರ್ಮದ ನೆಲೆಯಾದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಸಾಧನೆ 

ಯನ್ನು ಪರಮಾರ್ಥ ಪದದ ಒಂದು ಸೋಪಾನವಾಗಿ ವಣಡಿಕೊಂಡಿದಾರೆ. ಭಕ್ತಿಯೂ 

ಒಂದು ಯೋಗ, ಕರ್ಮಯೋಗ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳಂ ಯೋಗ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ 

ಅಳವಟ್ಟೆವೆ. ಹರಿದಾಸರು, ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ-ಯೋಗ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ 

ಕೊಂಡಿರುವ ಬಿಂಬೋಪಾಸನೆ, ಯೌಗಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಒಂದಂ ಹಂತ. ಅದರ ಮೂಲಕ, 

"ಸಹಸ್ಪಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್' ಎಂದೆಲ್ಲ ವಂದ್ಯನಾಗಿರುವ ಆ ಪರವಂಪುರಂಷನ ದಿವ್ಮ 
ದರಂಶನ ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯದಾಸರು ಹಾಗೂ 

ಗೆ ಸರಂತ, ಸನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾವಂಖ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಂ 
ಅವರ ಸುಳಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗವಂನಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದಾಗ, ಮಾನಸ 

ಪೂಜಾವಿಧಾನ ಯೋಗದ ಮಾಧ್ಯವಂವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಬ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಸಾಧನೆಯೆ. 

ಅನುಭಾವ ಪಂಥ-ಭಕ್ತಿಪಂಥಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಂವಂತೆ, ತನ್ನ ಸರ್ವಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ವ 

ಭಕ್ತಿಸಾಧಕ, ಭಕ್ತಿಯ (ಶರಣಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ) ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳನ್ನು 

ಏರಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತವಾದ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನೆಯ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ತಲಂಪುವುದರ 
ಮೂಲಕ ಆತನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ ಆನಂಭಾವಿಯಾಗಂ 

ತ್ತಾನೆ, ಇದೇ ಭಕ್ತನ ಜೀವಿತದ ಚರಮ ಲಕ್ಷ್ಯ. ಈ ಅನಂಭವ ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ 

ಅಪೂರ್ವ ಸಂಖ ನೀಡುವುದೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಧಿಸಲು ಕಷ್ಟ. 

ಅನುಭಾವಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಮತಗಳ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹೆಸರಿವೆ. ಶಿವಶರಣರಂ 

(ವಚನಕಾರರಂ) ಅನಂಭಾವವೆಂದು ಕರೆದಂತೆ ಹರಿದಾಸರಂ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವೆಂದು 

ಹೇಳುವುದಿದೆ, (ಭೌತಿಕ-ಚಕ್ಷಂಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಣದ್ದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ). 

ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾ ನಕ್ಕೆ ಪಣಂದೆ ಉಂಟಾಗುವ' ಯೌಗಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಮಾ 

ಚಿಂತನೆ-"ಸಂಪ್ರಜ್ಞಾ ತ ಸಮಾಧಿ' (ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನ ಪಡೆದ ನಂತರ ಉಂಟಾಗುವುದೆ 

“ಅಸಂಪ್ಪಜ್ಞಾತ ಸಮಾಧಿ'' ಎಂದರೆ ವಂಧ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ರೀತ್ಯಾ ಬಿಂಬದರ್ಶನ, 
(ಪರಮಾತ್ಮಸೆ ಬಿಂಬ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಿಬಿಂಬರಂ). ಬಾಹ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆತ ಇಲ್ಲ, 

ಅಗೋಟರವೆಂದೆನಿಸಿದರೊ, ತನ್ನನ್ನು ಕಂಠಿತಂ ಚಿಂಕಿಸಂವವರ ಆರ್ತನಾದ ಅವನನ್ನು 
ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಬಲ್ಲುದು. (ಮಂತ್ರಾಲಯಂದ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರು, ಸಶರೀರ 

ಬೃಂದಾವನಸ್ನರಾಗುವ ಸಮಯಂದಲ್ಲಿ ಆಸಂಪ್ರಚ್ಞಾತ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಡರಿದರೆಂದು 
ದೊಡ್ಡವರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಭಕ್ತರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡಂತ್ತಾರೆ, ಆದರಿಂದಲೆ ಈಗಲೂ 

ಭಕ್ತರ ಆರ್ತಧ್ಯನಿ ಶ್ರೀರಾಯರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಬಲ್ಲಂದೆಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ.) ಅಪರೋಕ್ಷ 
ಜ್ಲಾನಾನಂಭವದ ಮೂಲಕ ಆಗುವ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರೆ, ಭಗವದನಂಭವ 

ವಿಶೇಷವೆ ಪರಮ ಆನಂದ. (ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು "ನಿಷ್ಣೋ.ಪದಂ ಶಾಶ್ಚತಂ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ 
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ಎಷ್ಟು. ವಿನ ಪರವಂಪಾನ ಸಾಯುಜ್ಯ). ಆದರೆ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾ ನದ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಚಕ್ತ- 

ಸಾಧಕನ ಪ್ರಯತ್ನ, ಭಕ್ತಿ-ಜ್ಞಾನ (ಮಾಹಾತ್ಮ (ಬಿಕಿನಿ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಭಗವಚ್ಚಿಂತನೆ 

ಯೊಂದೇಬೇಕು. ಜತೆಗೆ ದೈವಕೃಷೆಯ ಸೈಪೂ ಅಗತ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಸಹಕಾರಿ, 
ಪೋಷಕ, ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಧಕ. 

ಬಿಂಬೋಪಾಸನೆ-ಯೌಗಿಕ ಸಾಧನೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೇವೆ. ಅದರ ವಿವರವನ್ನೂ 

ಅನೇಕ ಹರಿದಾಸರು ನೀಡಂವರಾದರೂ ನವಂಗೆ ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರ ವಿವರ ಗವಂನಾರ್ಹ, ಅದೇ 

ಚಿತ್ರಣ ನೀಡಂವ ಪರಿಕರವೂ ಆಗಬಲ್ಲಂದಂ. ವಿಜಯದಾಸರಂ ನೀಡಂವ ಒಂದಂ ತುಣಂ 

ಕನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದಂ ; 

ಪ್ರಣವಪೂರ್ವಕದಿಂದ ಆಸನವಿಟ ್ಟ ಮೂರರೊಳೊಂ ॥ 

ದನೆ ತಿಳಿದು ವಾಯಂಧಾರಣೆ ಮಾಡು ವಿವೇಕನಾಗಿ 1 

ಬಿನಗಂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಂ ಮನದಲ್ಲಿ ಹೊತಿ ಕೂಡಿಟ್ಟು । 

ಅನುನಯದಿಂದ ಸಾಧನಕೆ ಮಾರ್ಗವ ಬಯಂಸೊ | 

ಘನಿಭೂತವಾದ ಭಕುತಿಯನಂ ಸಂಪಾದಿಸಿ ನಿತ್ಯ 1 
ತನಂಪೆ ನಿರ್ವಲನಾಗಿ ಜನರಹಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ | 

ಅನಂದಿನ ದೃಷ್ಟಿಯೋಚನೆಗಳ ತೊರೆದಂ ॥ 

ಚಿನಂವಂಯನಾಗಿಪ್ಪ ವಿಜಯಂವಿಶೈಲನ್ನ 1 

ಮನದಣಿಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಾಲೋಚನೀಯಂ ಮಾಡು ಬಿಡದೆ ॥ 

ಇದರಂತೆಯೆ .ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಯರ “ಎನ್ನ ಬಿಂಬ ವೂರಂತಿಯಂ ಪೂಜಿಪೆನಂ ನಾನಂ'' 
ಕೃತಿಯೂ ವಂನನೀಯ. ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಒಂದಂ ಕೃತಿ ಬಿಂಬೋಪಾಸನೆಯಂ 
ಯೌಗಿಕ ಸಾಧನೆಯಂನ್ನು ವಿವರಿಸಂತ್ರದೆ : 

ಧ್ಯಾನವನೆ ಮಾಡು ಬಿಂಬವೂರಂತಿಯ ॥ಪ॥ 

ಅನಂದದಲಿ ಕುಳಿತು ಆಂತರಂಗದಲಿ ॥ಆ,ಪ॥ 

ಸದಾಚಾರನಾಗಿ ದ್ವಾದಶಗಂರುಗಳಿಗೆರಗಿ 

ಮುದದಿಂದ ವೂಲಮಂತ್ರೆವನಂ ಜಪಿಸಿ 
ಸದವಂಲ ಭಕಂತಿಯಂಲಿ ದೇಹಸ್ಮನ ತಿಳಿದಂ 

ಪದಂವಕಾಸನವ ಹಾಕಿ ಪರಮ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ॥11 

ಅಂಗವನಂ ಚಲಿಸದೆ ಚೆಂದಾಗಿ ದೃಢದಿಂದ । 
ಕಂಗಳನಂವಂಂಚ್ಛಿ ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳ ಜರಿದಂ 1 
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ಮಂಗಳ ಶೋಭಿತನ ಅಖಂಡ ಧ್ಯಾನವನಂ ಅಂತೆ 1 

ರಂಗದಿನಿಲಿಸಿ ಎಲ್ಲವನಂ ಕಾಣೊ ॥2॥ 

ಭಗವದ್ರೂಪಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದಂ ಸಾರಿ ಸ್ಮರಿಸಿ 
ವಂಗುಳೆ ಪರವಂ ಗುರುವಿನ ಮೂರ್ತಿಯನಂ 
ತೆಗೆದು ಅವಾಹೆನೆ ವರಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದಲೆ 

ಸ್ವಗುರು ಬಿಂಬ ಮೂರುತಿಯಲಿ ಐಕ್ಯವನೆ ಮಾಡೊ 131 

ತಿರಂಗಿ ವೆಂಲ್ಲಗೆ ವರಂ ರಂಭ್ರದಿಂದಲಿ ಎನ್ನ 

ವರಮೂರ್ತಿಯಾಲಿ ಚಿಂತನೆಯೆ ಮಾಡೊ 

ಭರದಿಂದ ಎಲ್ಲವನೆ ತಂದು ಹೃದಯಂದಲ್ಲಿ 
ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಮೂರುತಿಯೊಡನೆ ಕೂಡಿಕೊ... ॥41 

ಆತನೆ ಬಿಂಬಮೂರುತಿಯಂದು ತಿಳಿದಂಕೊ 
ಆ ತರುವಾಯ ನಾಡಿಗಳಗ್ರಹಿಸಿ 

ಆತೈಜಸನ ತಂದು ವಿಶ್ವಮೂರಂತಿಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರೀತಿಯಂಳ್ಳವನಾಗಿ ಪತಿಕರಿಸು ಮರುಳೆ ॥5॥ 

ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶದಲಿ ನಿನ್ನಹೃದಯ 
ಸ್ಥಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಷ್ಟದಳಕವಂಲ ವಂಧ್ಯ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸನಮೂರ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಾಹ್ಯದಲಿ ಕ 
ಏನೇನು ಪೂಜೆಗಳ ಅದನೆ ತಿಳಿದು ಮಾಡೊ ॥6॥ 

NO ಅಪರೋಕ್ಷಿತನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯಯಿದ್ದಷ್ಟ 

ಗೋಪಾಲವಿಕಲನೊಲಿವನಾಗ 

ವಂವಂಕಾರ ತೊಡೆದು, ಅಣುರೇಣು (ತೃ ಣಕಾಷ್ಕೆ) ಚೇತನಕೆ ಫಣಿಶಾಯಿಯಲ್ಲದೆ 

ಬೇರೊಬ್ಬ ನಿಯಾಮಕನಿಲ್ಲೆಂದಂ ಭಾವಿಸಿ, ಒಂದೇ ಭಕಂತಿಯಿಂದ ಸಮಾಧಿಗೊಳಗಾಗಿ 

ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಬ ಸಾಧನೆಯೆ ಪಥ ಗೋಪಾಲದಾಸರಂ ತಿಳಿಸಿ 
ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ. 

ಹೆರಿದಾಸರಂ ಯೋಗಸಾಧನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೆ ಅದಂ ಗೊಡ್ಡು ತನಕ್ಕೆ, ವಂೂಗು 

ಹಿಡಿದು ಮಟಮಟ ಕೂಡಂವುದಕ್ಕೆ! ೦ದಲ್ಲಃ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಂ ಹೇಳುವುದಂ ಯೋಗನಿಚ್ಞಾ ನ 

ವನ್ನು, ವನದ ಭಾವಶಂಬ್ಬಿ, ಶರೀರಶುದ್ಧಿ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ನಿಲುಕಂವ ದಿವದಾನಂದದ 

ಅನಂಭವ ವಿಶೇಷ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾ ರಿಸಿಕೊಂಬ ಈಶಪಥವನ್ನ, 'ಹರಿಪಥವನ್ನೆ ಅವರಂ ಶಿಳಿಸಿ 
ರಂವುದೆಂಬಂದಂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಎಲ್ಲ ಜಾಕಿಗಳ- -ಧರ್ಮಗಳವರನ್ನೂ 
ಒಂದೆ? ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತಿ ದ್ದು ದಂ ಅವರವರ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಶಾಲತೆ ಹಾಗೂ ಸಾವ್ರಾಜ 
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ಭದ್ರತೆ ಕಾಪಾಡುವ ರಾಜಕೀಯ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆ ಕೂಡ, ಬುಕ್ಕರಾಯನ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊ 

ಶಾಸನ, ಜೈನರಿಗೂ-ಶ್ರೀವೃಷ್ಣವರಿಗೂ ಉಂಟಾದ ಯಾದವೀ ಕಲಹವನ್ನು ಆತ 
ಹರಿಸಿದ ಸಮನ್ವಯ ನೀತಿ, ಒಂದಂ ಪುಟ್ಟ ಘಟನೆ. ಅಂಥದೆಷ್ಟು ನಡದಿದೆಯೆಃ 

ಹರಿದಾಸರ ಕಾಲ, ಇಂಥ ಸಂಧಿಸವಂಯಂ, 

ಹರಿದಾಸರಂ ನೀಡಂವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿತ್ರಣ ಸಮಾಜದೆಡೆಗೆ ಅವರು ತೋರ 
ಮನೋಭಾವ ಅನೇಕ ಬಗೆ ; '" 

1. ಜಾತಿಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಸೌಮ್ಯ ನಿರಾಕರಣೆ, 

2. ವಮಂಡಿವಂತಿಕೆ-ಬೂಟಾಟಿಕೆ-ಡಾಂಭಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹರಿದಾಸರೂ ಟೇಕಿಸಿದ್ದಾ 

3, ಕನಕದಾಸರ ರಾವಂಧಾನ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂದಿನ ಸಮಾಜದ ಮೇಲಂವರ್ಗ-ಕೀ 
ವರ್ಗದ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರತಿಮಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಚಿಶ್ರಿಸಂತ್ತಾರಾದ್ದರಿಂದ ಆಃ 

ಪ್ರಸ್ತಾಪ. 

4, ಭಕ್ಷಿ-ಗೈವದ ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದ-ಸಾಕಾರ ರೂಪ ಉಪಾಸನೆ ಅಜ್ಜೈತ ಖಂಡನೆ, 

5. ಆಚಾರ-ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿದಾಸರು ನೀಡುವ 'ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿ .ಮತೀಯ ನಿ 
ಪ್ರಧಾನ, "'ನಮಾಧವ ಸಮೋವಂತಃ'' ಎಂಬ ಧೋರಣೆ, 

ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಬೆಳೆದ ವಸಂತಕಾಲ, ವಿಜಯನಗರದ ಕೂ 

ವಿಜಯನಗರದ ಅಸ್ತಮಾನದೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರರಂದರದಾಸೆರಂ ಪರಮಗಶಿಯಂನ್ನೆ ಆದಂ 

ರೊಂದಿಗೆ (೧೫೬೫) ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೊದಲ ಘಟ್ಟ ವೂ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. 

ಕೀರ್ತನ ರಚನೆ ; ಸಂಕೀರ್ತನ ಕಲೆ 

ಹರಿದಾಸವೃತ್ತಿ ಸುಮ್ಮನೆಯಲ್ಲ, ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಂವಂಥದಲ್ಲ. ಅ 
ಬದುಕಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂಥದು ಎಂಬಂದನ್ನು ಹರಿದಾಸ ವಂಠರೆವಂತಿಲ್ಲ. ಹರಿದ 

ತ್ರಯ. ಒಂದು ಆಂಗವೆ ಆದ ಕೀರ್ತನಕಲೆ, ನಾವಂಸಂಕೀರ್ತೆನ ಕಲೆಯೂ ಒಂ! 

ಮ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಲೆ, ಹರಿದಾಸರ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೇ ಆಂಟಿ ಬಂದ ಕೆಲೆ. 

ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥವಿರಬೇಕಾಗಂತ್ತದೆ. ಅವರ ವಾಕ್ಶುಃ 
ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಚ್ಛಾರಣೆ, ಅಸ್ಪಲಿತ ಕಂಠಶ್ರೀ, ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸ್ಪ ಸ್ಮರ ತಿಳಿಃ 

ಕಂಠ ಮಾಧುರ್ಯ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತ ದೆ. ಭಗವನ್ನಾ ವಂಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಆದ ಶ್ರ 

ಭಕ್ತಿ-ಅದಮ್ಯ ಉತ್ಸಾಹ ಇದ್ದಂತೆಯೆ ಸಮರ್ಪಣಭಾವ, ತನ್ನಃ ನ ತಾನು ತೊಡ! 

ಕೊಂಬ (involvement)zಾದಾತ್ಯ ಕ್ಯ ಭಾವಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಕೀರ್ತನಗೋಷ್ಠಿ ಶ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾ 

ರಾಜರ ಕಾಲದಿಂದ ದೇವರ ಪೂಜಾಸ! ಸವಂಯದಲ್ಲಿ ತಾಳ, ಚಿಟಿಕೆ ಹಿಡಿದು, ಕಾಲಿಗೆ ಗೆ 

" ಕೆಟ್ಟೆ, ತಂಬೂರಿ ಶ್ರುತಿ ಮಾಟಿ, ಸಂಗೀತ-ಕನ್ನಡ ಕೀರ್ತನೆ ಹಾಡಂವ “ಸೇವಾ ಕೆ ೈಂಕ 

ಕಾರ್ಯ"ವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತಷ್ಟೆ. » ಇದೇ ಅನಂತರ ಬೆಳೆಯಿತು, ಹರಿದಾಸ ಪರಂ 
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ಜೆಳೆಯಂತ್ತ ವಂಂ್ನಡೆದಂತೆ, ಕೈತಿ ರಚನೆಗಳು ಬಂದಂತೆ, ನಾವಂಸಂಕೀರ್ಶನ ಕಲೆಯೂ 

ಬೆಳೆಯಿತಂ, ಹತ್ತೊಂಭತ್ತೆರ ಅಂಚಿನವರೆಗೂ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರು ಅವರ ಶಿಷ್ಯ 

ಪ್ರಶಿಷ್ಠರವರೆವಿಗೂ (ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ತೀರಿಕೊಂಡ ಪರವಂ್ರಿಯ ಸೇಬ್ಬ ರಾಯಂದಾಸ 
ರೆಂಬುಪರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಗುರುಗೋವಿಂದ ವಿಠಲಾಂಕಿತ ಗೋವಿಂದರಾಯರು, 

ಮೈಸೂರಂ, ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯಂವನಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ತೆಯಿಂದ ವಂಂದಂವರಿಸಿ 

ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು.) ದ್ರಾಶಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಂದ ಹರಿದಾಸರ ಸಂಪ್ರದಾಯ 
-ಕಾಲಾನುಗುಣವಾಗಿ ಎಂಬಂತೆ ಖಿಲ ಆಗತೊಡಗಿತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ, 

ಬದಃಕಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳಂ-ಜನಜೀವನ-ಜನವಂನದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದಾತು, 
“ಪುನರಂಜ್ಞಿ ವನ” (76781688709) ಯಂಗ ಹೊಸ ಹೊಸತನ್ನು ಭಾರತೀಯ 

ಬದುಕಲ್ಲಿ ತುಂಬಲೆಕ್ಲಿಸಿದುದಂ ಕಾರಣವೆ. 

ಹರಿದಾಸರ ಸೇವೆ ನವೀನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಈ ಬೆಡಗಿನ ದಿನ 

ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವೆ.? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಂ 
ತ್ತದೆ, ಹರಿದಾಸರಂ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥದಪರಂ. 'ಭಗವದ್ಭಕ್ಕಿ ಕ, ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಜೌಕಟ್ಟಿ 

ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಆ ಚೌಕಟ್ಟಿ ಗೊಳಪಟಂ ರಚಿತ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪ ಯಜ. 

ಕೊನೆ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದ ಹರಿದಾಸರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನವ ನಮೋನ್ಮೇಷ 

ಗೊಳಿಸುವ ನಿತ್ಯಪ್ಪತಿಭೆ ವರ್ಣನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಂತಿಕೆ -ಸ್ವಂತಿಕೆ, “ಹೊಸೆ ತೇನೂ ಕಾಣದೆ 
ಬರೀ ಚರ್ವಿತ ಚರ್ವಣವೆನ್ನಿ ಸುವಂತಾಯಿತು, ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳೆದಂತ ಜನತೆ 

ಯಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ' ತಾನು, ತನ್ನದು, ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ತಾನೆ 
ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಿ ವಿನಾ ಯಾವುದೆ ಬೇರೆಯದೇನಂ ಮಾಡಿಯಾತು ಎಂಬ ಭಾವನೆ 

ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಸಮತಾವಾದ, ಲೋಕಾಸಕ್ತಾವಾದ (೧781611811917) ಇಡದ ಬದಂಕಿಗೇ 

ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ, ಮೌಲ್ಯ, ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಲೀ ಕೊಡುತ್ತವೆ. 
ಹರಿದಾಸರೂ ಈಸಬೇಕು, ಇದ್ದು ಜೈಸಬೇಕೆಂದವರೆ, ಆದರೆ, ಆಗಿನ ಅವರ '"ಬೋಧೆ, 

ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಭಕ್ತಿಯ ಪಾತಳಿಯ ಮೇಲೆ ರಚಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಭಕ್ಷಿ ಯಲ್ಲಿ ಮಡಂ 

ಗಟ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾನಂಷಶಕ್ತಿವಾದ (humanism) ಅಥವಾ ಪೌರುಷೇಯವಾರಕ್ಕೆ 

ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಪಾ ಶಸ್ತ್ರ, 8 ಪ್ರಾವಂಂಖ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕಲೋಪಾಸಕೆ-ಕಲಾವಿದ-ಸಾಹಿತಿ ಯಾರೆ ಆಗಲ 

ಸವಂಕಾಲೀನ ಸಮಾಜದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿರಲಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯ, 

ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ವಣಂದಂಪರಿದಿದ್ದ ರಿಂದ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಲಾಕಾರರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸತಕ್ಕದ್ದೆ 

ಆಗಿದೆ.. ಇದರಿಂದ ಮನಂಷ್ಕನ ಬದುಕು, ಇರವು, ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈ ಸ ಮಾಜಲ್ಗೆ 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೀವಿಂತ ಆದದ್ದೂ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಮನಂಷ್ಯನ ಎಲ್ಲ ಕಸರತ್ತಿಗೂ, ಬದಃಕಿನ 

ಏರಂಪೇರಂ ಉತ್ಕರ್ಷ ಅಪಕರ್ಷಗಳಿಗೂ ಈ ಜಗತ್ತೆ ಪಟ್ಟಿ "(ಗರಡಿ ಶಾಲೆ) ವಂರ್ತೃ 
ಲೋಕ ಕರ್ತಾರನ ಕಮ್ಮಟ ಆದರೂ ಕಾಯಂಕತತ್ವ ಕ ಪ್ರಾಶಸ್ತ ವಿರುವಂತೆಯೆ 
ಅದಕ್ಕಂಟಿಕೊಂಡ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಬದುಕಿಗೂ ಅಷ್ಟೆ ಪ್ಲಾ ವಂ. ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯ 
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ಒಂದಂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ, ಮಂ್ಶೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಬೆಳೆದು 

ಆದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯೂ ರಚಿತ ಆದದ್ದರ ಪ್ರಯಂಕ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಮಿತಿ 
ಯಂಂಂಟಾಯಿಂತಂ, ಬದ್ಗವಾಯಿತಂ (committed). ಬ್ರಾಹ್ಮಣವರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ 

ವಾಗಿ ಬೆಳೆದದ್ದೂ ಹೌದು. ಬರವಣಿಗೆ ಒಂದಂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದಾಗ ಅದು 
ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಸ್ತರದವರನ್ನೂ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕೆಂದಾಗ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ಲಮಂಖ 
ವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯನ್ನೆ ಮುಂದ 
ರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಗಲಂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡವೆಂಯೆ, ಎಲ್ಲ 

ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಮಾಜಿಕ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳೇ ' ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡ ಆಚಾರ- 
ಮಡಿ, ಜಾತಿ-ಕುಲ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ 
ಬದಲಾವಣೆಯೇನಾದರೂ ಆಗಲಾಯಿತೆ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿ 

ದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದಂ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ, ' ಸಂಪ್ರದಾಯ 

ನಿಷ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಕ್ತಿಯ ಆಂದೋಲನ ನಡೆಸಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯ . ಸಾಹಿತ್ಯವೆನ್ನಬಹಂದಂ, 
ಕಾರಂತರ ಒಂದು ಮಾತಿನಂತೆ, ("ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತೊ ಬದಂಕಂ - ಹತ್ತಿರ ಹಶ್ಚಿರ : ಅವು 

ಅವಳಿ ಜವಳಿ : ಒಂದರ ಉಸುರು ಇನ್ನೊಂದರ ಉಸಿರು ; ಒಂದರ ಜೀವ ಇನ್ನೊಂದರ 
ಜೀವ, ಬದಂಕು ಪ್ರೇರಿಸದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಬ್ಬಾಟ.'' ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಂಕ ಪ್ರೇರಣೆಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರಂವುದರಿಂದ, ಬದುಕಿಗೆ ಆದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 

ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದರೂ, ನೀತಿ-ಧರ್ಮ-ಭಕ್ಷಿ-ಜ್ಞಾನ-ವೈರಾಗ್ಯಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನೂ. ಪ್ರಸರಿಸಂ 
ವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹಂದಷ್ಟೆ. ಶಾಶ್ವತ ಮೌಲ್ಯಗಳಾದ ನೀತಿ 
ಘರ. ಅದಕ್ಕಂಟಿಕೊಂಡ ಜ್ಞಾನ-ಭಕ್ತಿ-ವೈರಾಗ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ? ಅದರಿಂದಲೇ 

ತಾನೆ ಇಹದ ಬದುಕಂ, ಸಮಾಜದ ಬದುಕು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಂವುದು ? ಹರಿದಾಸ 

ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈ. ದಿಸೆಯಂ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ 'ಬೆಳೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. "ಇದಂ ಭಕ್ಷಿ 
ಸಾಹಿತ್ಯವೆ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಸಂಸಾರ ಕುರಿತ ನಿರಾಸೆ, ಶೂನ್ಯತೆ ಹರಿದಾಸರು ಬೋಧಿಸ 

ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಅವನಿಚ್ಛೆಯೆ ಎಲ್ಲ. ನಾಹಂಕರ್ತ ಹರಿಕರ್ತಾ 

ಎಂದದ್ದು ಹೌದು ಇದನ್ನೂ ಇಂದಿನ ಜನತೆ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆಯೆ ?: ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 
ಎಲ್ಲಿ ಒಂದಂ ಅಪ್ರಮೇಯ ' ಶಕ್ತಿಗೆ ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ'ಪ್ರಾನಂಖ್ಯತೆ, 
ಕೊಡುತ್ತೇವೆಯೊ ಅಲ್ಲಿ ರ ನಲ್ಲಿ ನೆಯ ಹುಟ್ಟುವುದೇನೋ 

ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ, ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುತನ ಸಲ್ಲದಂ. ತಾನಂ ಬದಂಕಿ, ಇತರರನ್ನೂ 
ಬದಂಕಬಿಡಂವ್ರದು, ದೈವಪ್ರೇವಂ, ಮಾನಂಷಪ್ರೇವಂ, ಇದು: ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯ 

ತೋರಿಗೊಟ್ಟ ಹಾದಿ, ಇದರಿಂದ ಆಂದಿನ, ಆ ಕಾಲದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ಮಶೀಯಂ 

"ಚೌಕಟ್ಸ್ಟಲ್ಲದೆ, ಒಂದಂ ಹೊಸ ಮೌಲ್ಯವಿತ್ತಾ, ಅವರ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಾವು 

ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಂಧ್ವವಂತ ಪ್ರಸಾರ ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರವಂಖ 
ಧ್ರೇಯಗಳಲ್ಲೊಂದಂ. ಅದು ಮಾಧ್ಯ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು" ಪ್ರಿಯವೆನಿಸಿ 
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ದರೂ ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯ, ಸಾರಸ್ವತ ಸಂಪದ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ 
ಬೇಕಾದದ್ದೆ ಎಂದೆನ್ನಿಸಂತ್ರದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂಶಿನೆಲಸಲಂ; ಆಸ್ಪಸ್ಥ ಮನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ 

ಪಡೆಯಲು ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಧಾರ ಆಗಬಲ್ಲಂದು. 

` ಹರಿಕಥೆಯ ಸಂಪ್ರೆದಾಂತು 

ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅಂದಿನ, ಇಂದಿಗೂ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದಂ ಬೆಳೆದು 

ಬಂದಿರಂವುದೆಂದರೆ ಹರಿಕಥೆ ಹಾಗೂ ಕೀರ್ತನ ಕೆಲೆ, ಕೀರ್ತನ ಕಲೆ, ನಾವಂ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, 

ಭಾಗವತ ಕಥಾ ಗೋಹ್ಠಿಯೆ ಹರಿಕಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿತು, ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ 

ಆನೇಕ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಗವಂನಿಸ 
ಬಹಂದಂ, ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಂದಂಗವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಕೀರ್ತನ ಕಲೆಗೆ 

ಆದ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರೆ.. ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿ, ನರ್ತಿಸಿ. 
ಭಗವನ್ನಾವಂ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಂತೆ. "'ಹರಿಕಥೆ'' "ಹರಿಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗ''ಎಂಬ 

ಪದಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುವುದು ೧೫ನೇ ಶ. ದಿಂದೀಚೆಗೆ ಪುರಂದರದಾಸೆದಿಂದೀಚೆಗೆ ಎಂಬುದಂ 

ನಿರ್ವಿವಾದ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೂ Jೊದಲಂ ಬಂದ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ, 
ವಿಷ್ಣಾಕಥೆ,ಹರಿದಾಸ ಸಂಗ, ಹೆರಿಸ್ಮರಣೆ, ಗಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಶವಯೆನಲಂ ಎಂಬ ಮಾತು, ಬಂದಿ 
ವೆಯೆ ವಿನಾ ಹರಿಕಥೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ ಭಾಗವತ ಗೋಷ್ಠಿ, 

ನಾವಂಸಂಕೀರ್ತನಗೋಷ್ಠಿಯೆಂದೇ ಇದ್ಲೊದಂ ಇದೇ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಹರಿಕಥೆ, ಹರಿಕಥಾ 

ಪ್ರಸಂಗ, -ಎಂದಂ. ವಕಾರ್ಪಾಟಂ ಹೊಂದಿ ಪ್ರಚಲಿತ ಆಗಿರಬಹಂದಂ. . ಈ ಬಗ್ಗೆ 
ವ್ಯಾಸರಾಯರಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಪುರಂದರದಾಸರನ್ನು ಕಂರಿತಂ “ಗೀತ -ನರ್ತನದಿಂದ 
ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜಿಸಂವ'' ಎಂಬಂದಾಗಿಯೂ, 

೧... "ಲೀ ಛೀ ಮನದೆ ನಾಚದ ತನಂಬೆ ಸವಿನಂಡಿ ಕೇಳದೆ ಅಚ್ಮುತ ಕಥೆ ಕೇಳೊ''.,, 

(ಹರಿಕಥೆ) | 

ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಸತತ ದಂರ್ವಾರ್ಶೆಗಳ ಕೇಳಿ ಕಟಿ ಕೈ 
ಕರ್ತೃ ಎನಗೆ ನಿನ್ನಯಾ `ಕಥೆಗಳನಂ ಅರ್ಧಿಯೆಂದರೆದು ಕಾಯೋ 

೩. ನಿದ್ರೆ ಬಂದಿತಿದಿಕೊ ಅನಿರುದ್ಧನ ಸೇವೆಗೆ ವಿಘ್ನವ ವಣಡಂತ್ರ । 

ಹರಿಕಥಾ ಶ್ರವಣವ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುತಲೀ ಪರವಂಭಕುತಿಯಿಂದ ಕುಳ್ಳಿ ರಲ 1 

ಕಿರಿಗಣ್ಣ ನೋಟದಿ' ಸ್ಮರಣೆ ತಪ್ಪಿಸುತಾ 1 ಗಂರಗಂರಂಗೆಂಟ್ಲೂತ ಕೊರಳ 

ತೂಗಿಸಂತ | 

೪, ಸಂತತ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣ ಚರಿತೆ ಕೇಳದವನೆ 

೫, ಏನಂ ಸುಖವೊ ಎಂಥ ಸುಖವೊ 

ts 
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೬, ಸೇರಿದೇನಂ ಸೇರಿದೆನಂ ಜಗದೀಶನ ॥ 

ನೇತ್ರಗಳು ಕೃಷ್ಣನ ವರ್ತಿ ನೋಡುತಲಿವೆ । 
ಶ್ರೋತೃಗಳು ಹರಿಕಥೆಯ ಕೇಳಂತಲಿವೆ ॥ 

೭. ಹರಿಚರಿತೆ ಶ್ರವಣ ದುರಿತ ಕುಚ್ಚಾ ಟನಂ (ಸಂಳಾದಿ) 

ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುದಿವೃನಾಮ ಕೀರ್ತಿಸುತಿಪ್ಪದೊಂದು ಫಥ (Wi 

ಭೋಗ್ರ- ಎಂದೆಲ್ಲ ಬಂದಿವೆ. 
a 

ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಿಕಥೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅನೇಕೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿರುವುದು ಆಗಿ 
ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹರಿಕಥಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬಂದಂ ತಿಳಿಯೆ 

ತ್ತದೆ... ತೂಕಡಿಸುವಾತನನ್ನು ಛೇಡಿಸುವ ವ್ಯಾಸರಾಯರು, ಪಂಜಿ-ಪಗಡೆ-ಹರಟ 

ಅಲ್ಲಿ ಬಾರದ ನಿದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಹರಿಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ "“ಗಂರಂಗಂರುಗಂಟ್ಟೂತ 'ಕೊರ 
ತೂಗಿಸುತ'' ಬರಂವುದೆಂಬ ಸಹಜ ಚಿತ್ರಣ ನೀಡಂತ್ತಾರೆ, 

ಹರಿಕಥೆಯ ಕೀರ್ತನ ಕಲೆ ಪುರಾಣ ಕೇಳಂಪುದಕ್ಕಿಂತಶ ಒಂದಂ ಕೈವಿಂಗಿಲಂ ಜ 

ಪ್ರಿಯ ಆಗಿರುವ ಹವ್ಯಾಸೀ ಕೆಲಿ. ಹರಿಕಥೆ, ಶಿವಕಥೆ, ಜನಕಥೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರೀ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಥಾ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಎಂದೂ ಹೇಳುವುದುಂಟು, ವಿಷಯ (ವಿಚಾರ-ಪ್ರಸಂಗ) ಕಃ 

ಯಾದರೆ, ಹೇಳಂವಾತರನ್ನು ಹರಿಕಥಾದಾಸರೆಂದೂ, ಭಾಗವಶರೆಂದೂ, ಕೇಳಂಗರೆನಃ 

ಶ್ರೋತೃಗಳು, ಭಗವದ್ಧ ೈಕ್ವೈರೆಂದೂ ಕರೆಯಂತ್ರಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಗವನ್ನಾವ 

ಸಂಕೀರ್ತನೆಯೆ ಪ ಧಾನ ಆದದ್ದರಿಂದ. ದಾಸರೆಂದಂ ಕರೆವಂತೆಯೆ ಕೀರ್ತನಕಾರರೆಂದು 

ಕರೆವ ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ, “ಶ್ರ ವಣಂ ಕೀರ್ತನ ವಿಷ್ಣೋಃ ಸ್ಮರಣಂ ಪಾದಸೇವನಂ'' ಎಂದ 
ಬರುವ ನವವಿಧ ಭಕುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನವೂ ಒಂದಂ ವಿಧದ - ಭಕ್ತಿ, 'ಈ ನೂಲ 

ದೇವರ ಸೇವೆ ಗೈಯಖವ ಪರಿಪಾಕ, ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆಯಂತೂ ಹೌದ 

'°- ಹರಿಕಥೆ-ಕೀರ್ತನ ಕಲೆ 'ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನ ? ಏಂದಾಗೆ ಕೆಲವರಂ ವಿಶೋಃ 

ಸಂತರ ನಾಡಾದ ವಂಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವೆ ಕಲೆಗ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ, . ಎಂದೆಲ್ಲ ವಾದಿಸಂವುದಂಂಟಂ 

ಇದನ್ನು ತೆಲುಗು ತಮಿಳು "ಎದ್ದ ್ಯಿಂಸರಂ ಒಪ್ಪಿರುವುದೂ ದುದೈಃ ೯ವವೆ.' ಇದಃ 
ಜತೆಗೆ ಕೆಲವರು ಕನ್ನಡ ವಿದ್ವಾಂಸ ಸರೂ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಇಂಬುಗೊಡಂವುದು ಸರಿಯೆನಿಸದು 

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಶೋಧನ ಲೇಖನವನ್ನ ಬರೆದಿರುಪ. ಡಾ| ಎಂ. ಚಿದಾನಂರ 

ಮೂರ್ತಿಯವರ ಪ್ಪ ಕಾರ ಕರ್ಣಾಟಕವೇ ಹರಿಕಥೆಯ ಜನ್ಮ; ಸ್ಥಾನ, "'ಕರ್ಣಾಟಕದ್ದೆ 

೧೫ನೇ ಶತಮಾನದ ಹರಿದಾಸ ಚಳಂವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಕಥೆಯು ಹುಟ್ಟಿ ತೆಂಬಂದು ನಿರ್ವ 

ವಾದ'' ಎಂದು ಸ್ನ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿಯವರು ವ್ಯಾಸರಾಯ: 
ಹಾಗೂ ಪುರಂದರದಾಸರ, ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಹರಿದಾಸ, ಹರಿಕಥೆ, 'ಹರಿಕಥ್ಯ; 
ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ-ಹರಿಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಪ ಬಂಧ 
ಸಾಧಾರ ವಿವರ ನೀಡುತ್ತ! ದ ೧೩ನೇ ಶತವಕಾನದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದ ತನ ನಾವೇ 
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ದೇವರ ಕೀರ್ತನೆ, ಅಭಂಗ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ-ಗೋಷ್ಠಿಯ ` ಪ್ರಸ್ತೂಪವಿದ್ದರು, 
“ಕೀರ್ತನೆ” ಎಂಬ ಪದ ಹರಿಕಥೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಂವುದೆಂದಂ ಹೇಳೆಂವುದಕ್ಕಾಗಂ 
ವುದಿಲ್ಲ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಂ ಬಳ್ಳಿಗಾವೆಯ ಒಂದು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ""ಶಿವಧರ್ಮ ಕಥಾ 

ಕಥನ ಪ್ರಸಂಗ''ವೆಂಬ ಮಾತು ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಕಥೆಯ ಉಗಮಂವಿದ್ದಿತೆಂದಂ ಹೇಳ 

ಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯ ಉನ್ಮಾದದಿಂದ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಉಚ್ಚರಿಸಂತ್ರ, 

ಕುಣಿವುದಂ ಸಹಜ, ಭಕ್ಷಿಯ ಉದ್ದೆ ಸ್ರೇಕಾವಸ್ಥೆ ಅದು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ 

ಅವರಂ ಶಿವನ ಹೆಸರನ್ನೂ ಹೇಳಂತ್ತ ಕುಣಿಯಂತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಸಂಗ ಬರಂತ್ತದೆ. ಹರಿಹರನ 
ಶತಕಗಳು, ರಗಳೆಗಳಲ್ಲಂತೂ ಭಕ್ತಿ-ಆವೇಗವೇ ಹೊನಲಾಗಿ ಹರಿದಿದೆ. ಹರಿಕಥೆ- 

ಕೇವಲ ದೇವರನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ, ಭಕ್ತಿಯ ಕುಣಿತಗಳನ್ನು ಪಾತ್ರ ಹೇಳಂವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ 

ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲೆ; ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮವು. ಹರಿಕಥೆಯ ಚೌಕಟ್ಟು, 

ಅದರರ್ಥ, ಅದಕ್ಕೆ (significance) ಔಚಿತ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಬರುವುದು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ 

ರಿಂದಾರಂಭ ಆದ ಹರಿದಾಸ ಭಕ್ತಿಯ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದೀಜೆ ಹರಿದಾಸೆ, 

ಹರಿಕಥೆ, ವಿಷ್ಣಾಕಥೆ, ಅಚ್ಯುತಕಥೆ ಕೇಳಿಬರಂತ್ತ ವ್ಯಾಸರಾಯರು, ಪುರಂದರದಾಸರಲ್ಲಿ 

ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೆ ಉದ್ದ ಂತವಾಗಿದೆ.  ಪ್ರರಂದರದಾಸರಂ “ಎಲ್ಲಿ ಹರಿಕೆಥಾ ಪ್ರಸಂಗವೋ 

ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗೆ ಯಪಂನೆ ಗೋದಾವರಿ ಸಿಂಧಂ" ಎಂಬ ಉಗಾಭೋಗ, 
''ಹರಿಯ ಒಂಭತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಬಲ್ಲಧೀರ”' (ಕೀರ್ತನಕಲೆ) 

““ಹರಿಕಥಾಮೃತಸೇವೆ ಹರಿದಾಸರಲ್ಲದಲೇ । ದಂರಃಳ ವಢರೆಂ ಬಲ್ಲರೆ', 
“ಹರಿಕಥಾ ಪ್ರವಣಮಾಡೋ, ಪಾಡೋ-ಹರಿಕಥಾಶ್ರವಣ ವಕಾಡೊ 

ಪಥ ವೈಕುಂಠಕಿದಂ ನೋಡೋ...... ” ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆ' ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಆಂದಂ 

ಪ್ರಚಲಿತ ಮಾಧ್ಯವಂ ಆಗಿದ್ದ ಹರಿಕಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥ ಕೃಷ್ಟಪಡಿಸಂತ್ರವೆ. ಇದರಿಂದೆ, 

ಡಾ; ಚಿದಾನಂದವಂರ್ತಿಗಳ ಸಂಶೋಧಿತ ವಠಾತಿನಂತೆ, ಹರಿಕಥೆಯ ಉಗವಂಸ್ಕಾ ನ 

ಕರ್ಣುಟಕವೆಂದೆ ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹಂದೆ ವಿನಾ ವಂಹಾರಾಷ್ಟ ಕ್ಸೃವಲ್ಲ, ಕೀರ್ಶನ ಕಲೆಯ 

ಬಗ್ಗೆ ಎರಡಂ ಮಾತನ್ನೀಗ ತಿಳಿಸಬಹಂದಂ, 

ಕೀರ್ತನ ಕಲೆಯ ಸೃರೂಪ 

ಕೀರ್ತನ ಕಲೆ ಹಿಂದೆಯೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಗಾಯನಕಲೆ, , ಕಥನಕಲೆ ಎರಡೂ ವೆಂಳ 
ದಿಸಿದ್ದೂ, ವಮಂಪು, ರಿಗೊಂಡದ್ದೂ ಒಂದಂ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಪಂ, ಇತಿಹಾಸದ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೊ- ಪ್ರರಾಣ-ಕಾವ್ಯಗಳ ಸ್ಟಾ ಸರಸ್ಕಕರ ಭಾಗಗಳನ್ನೊ (ಉದಾ : 

ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಭಾರತ, ಪದ್ಮಾವತೀ ಪರಿಣಯ, ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ, ತೊರಣೆ 
ರಾಮಾಯಣ, ಹೀಗೆ) ಓದಂವುದಂ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಂ ಶಂಂಬ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ 

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಡೆದು ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೈಮಿನಿಯನ್ನು ಓದಿಸಿದರೆ, ಮಳೆ 

22 
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ಯಾಗುವುದೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿತ್ತು. ಆದಿಕವಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಶ್ರೀಮಂದ್ರಾ ವಾಯಣವ। 

ಸೊಗಸಾಗಿ ಹಾಡಿದ, ಕಥಾ ಪ್ರಸಾರ ವಣಡಿದ *ವಕುಶರೆ ಮೊದಲ ಗವಂಕಿಗ' 

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರೆನ್ನಬಹುದು. ಅನೇಕ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳೆಂವ ಸ 

ಪೌರುಣಿಕರಂ, ಶೌನಕರಂ, ವೈಶಂಪಾಯನ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರೆ-ಹೀಗೆಯೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರ. 

ರಾಜರಚರಿತ್ರೆ, ವೀರ್ಯವತ್ತಾದ. ಪ ಪ್ರಸಂಗ, ವೀರಗಾಥೆಗಳನ್ನೂ ಜನತೆಯ We 
ಹಾಡು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಡಂತ್ತಿದ್ದುದೂ ಬೆಳೆದಂ ಬಂದ ಕಠೆಯೆ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಪುರಾಣ ಪು 
ಕತೆ, ರಾಮಾಯಣ, ಭಾರತ, ಭಾಗವತ, ಇತಿಹಾಸದ ಸಂಗತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಾಡಂ 

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಂವ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಅಥೈ ೯ಸುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ನಕಾರರಂ ಹಿಂದಿನ 

ಇದ್ದಿರಬೇಕು, ಅವರೇ ಸಂಸ್ಕ ತಿಯ ಪ್ರಸಾರಕರೆಂದರೂ ಸರಿಯ. ಗ್ರಾಮಂ, ಪಟ್ಟ: 

ದೇವಾಲಯ, ಮಂಟಪ, ಅ ತ್ಯ, ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ನ-ಹಾಡ। 

ಕೀರ್ತೆನಕಾವ್ಯ, ಕಾವ್ಕಾನಂವಾದ, ರಸ ನಿರೂಪ ಣೆ ನಡೆವುದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಃ 

ಜನತೆ, ಕತೆ, *ೋಕಾನುಭವ ಸೂಕ್ತಿಗಳಿಂದ, ಮನರಂಜನೆ ಪಡೆಯಂತ್ರಿ! ದ್ದು ದಲ್ಲದೆ, ; 

ತಾತ್ಚಿಕ ವಿಚಾರ, ಪೆರಾಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಭಾಗವತ ಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಲೋಕಾನುಭವಳ್ಕೊ ಸೆರವಾ। 
ತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನ ಆರ್ಜಿಸುವ ಸುಲಟೋಪಾೂಯೆ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂ 

ಮುದ್ಭಣದ ಅನುಕೂಲತೆ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಹೆರಂಪರಾನುಗತ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯೀ 

ಬಂದದ್ದೆ ಈ ಕೀರ್ತನ ಕಲೆ. ವಂದ್ರಣ ಕಲೆ ಪ್ರಚಲಿತ ಆದ ಮೇಲೂ ಹರಿಕಜ 

ಪ್ಪ ಲವಣ ಪುರಾಣ ಕೇಳುವುದು, ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪ ನಡೆಯಿಸುವುದು ಇನ್ನೂ ಜರಂಗುತ್ತಿನ 

ಅದಂ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನೂ ಮುಟ್ಟುವ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗುತ್ತಿದ 
ತಾನೇ ಓದುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಮನದಟ್ಟೂ ಿ ಗುವುದಂ ಸುಲಭ, ಹಾಗು 

ಮಂನಶ್ಕುದ್ಧಿ, ತನಂಶಂದ್ವಿಗೆ ಹಾದಿ, ಜನತೆಯ ವಂನೋಧರ್ಮ, ಚಾರಿತ್ರ್ಯವನೂ 
ತಿದ್ದಲು ನೆರವಾಯಿತಂ,. ಇದಲ್ಲದೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕಾಲೀನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗೆ 
ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅರಸರ ಪರವೊ ವಿರುದ್ಧವೆ 

ಜಾಗೃ: ತಿಗೊಳಿಸೆಬ್ಬ ಸಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಭನವೂ 'ಆಯಿತಂ, ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿ ಶಿವಾನುಭ; 

ಗೋಷ್ಠಿ -ಶಿವಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವಚನಗೋಷ್ಠಿ, ಅದರ ನಂತರ ಬಂದ ಹರಿದಾ 

ರಲ್ಲಿ ಟೇರೆ ಸ ಕ್ವೈರೂಪ ತಾಳಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, "ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಶಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಶ್ರೀಪಾರಿ 
ರಾಜರಿಗೆ ತೆನಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಸಂತ ಮಹನೀಯಂರಾದ `ಆಳ್ವಾರ್ರವ! 

ದಿವೃಪ್ರಬಂಧ ಪಾರಾಯಣ, ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂಶ್ರಪ್ಪಷ್ಟ (ಪೇದೋಕ್ತ 

ದೊಂದಿಗೆ ತಿರಂಪ್ಲಲ್ಲಾಂಡು - (ಪರಾಕ್) ಶಿರಂಪ್ಪಾವೈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಕು 
ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ,- ಸಂಸ್ಕೃತಭೂಯಿಷ್ಯವಾದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗರ್ಥ ಆಗದ ಸಂಪ್ರದಾಯ 
ಮತ ಧರ್ಮ , ಗ್ರಂಥಸಾರವನ್ನು ಸ್ಸ ಳೀಯ ಭಾಷೆಯಾದ ತಿಳಿಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶಿಳಿಸುವುದ£ 

ಮೂಲಕ: ಹರಿದಾಸಗೋಷ್ಠಿ, ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದದ್ದೂ, ಸದಾ ಹರಿನಿಷ್ಕೆ, ಹರಿಸ್ಮರಣಿ 
ಹರಿಕೀರ್ತನೆ-ಇದಂ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಬಿತ್ತಿದ ಪ್ರೀಕಾರ. ವೇದದ ಪ್ರಣವದೊಂದಿ? 
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ದಾಸರ ಶ್ರೀಕಾರ ಸೇರಿ ಮಂಂದಿನ ನಾರಾಯಣಸ್ಮರಣೆಯ, ಪಾರವ್ಯೂದ, ' ಪಥಕ್ಕೆ 
ಜನಮನವನ್ನು ತಿರಂಗಿಸುವಲ್ಲಿ ವಣಡಿದ ಸಫಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜದೆಂದರೆ 

ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲ... ಅವರ ಪ್ರಿಯಶಿಷ್ಕರಾದ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ವೇಳೆಗೆ. ರಾಜಕೀಯ 
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಆಳಂವರಸರ ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆ, ವಂಧ್ಯೆ ಸಮತ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ-ಹರಿದಾಸ ಸಂಘಟನೆಗೆ, 

ವಿಷ್ಣಾಭಕ್ತಿ ಬಿತ್ತರಿಸುವಿಕೆಗೆ, ಅನುಕೂಲವಾಯಿತಂ,. ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಶ್ರೀಪಾದ 

ರಾಜರ ಸವಂರ್ಥ ನೇತೃತ್ತ ದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು - ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ವಂನೋಭಾವನೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ, 

ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ವಾದಿರಾಜರಂ ಇನ್ನೂ ವಂದೆ ಸಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸಂಧಾರಣಾ ಪ್ರಯತ್ನ 
ಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದರು. ಇದಂ ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯಂದ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನೊಂದೆಡೆ ಬೆಳೆ 
ಸಿದರೆ, ಮಧ್ಯ ಸವಂತ ಪ್ರಸಾರ, ಸಮಾಜ ಸಂಧಾರಣೆಯ ಕಾರೈಕ್ರವಂಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ 

ಬಳಸಂವಲ್ಲಳಸಿದವರಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರಂ, ಅಷ್ಟೆ, ವಿಶಿಷ್ಟರೆನ್ನಿಸಂವ ಕನಕದಾಸರಂ 
ಪ್ರವಂಖರಂ, ಹೀಗೆ ಕೀರ್ತನ ಕೆಲೆ "ಧ್ಯಾಯನ್ ಕಲಿಯುಗೇ" ಎಂಬಂತೆ ಕೆಲಿಯಣಗ 

ದಲ್ಲಿ ನಾವಂ ಸಂಕೀರ್ತನೆ-ಹರಿಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪ-ಹಂಟ್ಟಿ ಜೆಳೆದದ್ದೆ ಸುವಕಾರಂ ೧೫ನೇ 
ಶತಮಾನದಿಂದ, 

ಭಗವನ್ನಾವುಂ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ನೀತಿಯಂತೆ ಬದಂಕು ಇವೇ : ಆದರ್ಶಗಳಿಗೆ 

ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ, ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡಿದರು. ಈ ಭಕ್ರಿಪಂಥಗಳ ಆಂದೋಲನ ಫಲವೆ 
ಇಂದೂ' ಪ್ರಚಲಿತವಿರುವ ಹರಿಕಥೆ-ಕೀರ್ತನ ಪದ್ಮ. ತಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಪ್ರಾಂತ್ಯ, 

ಭಾಷೆ ಯಾವ ಭೇದವಿರದೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾಡಂವ ಭಕ್ಷಿಯೊಂದೆ, ಪ್ರಧಾನ. ಈ ಕಥಾ 
ಶ್ರವಣ-ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ: ಕಳೆದಂತೆ ನವೀನತೆ, ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ 
ತನ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂವು. ” 

ಹದಿನೈದನೆ ಶತಮಾನದ ವೇಳೆಗಾಗಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶದ ಕೀರ್ತನ'ಕಲೆಗೆ' ಪ್ರವಂಖ 

ಕೇಂದ್ರ ಪಂಢರಾಪುರವಾಯಿತೆಂಬುದಂ ಆಗಿನ ಭಕ್ತಿಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸುವಲ್ಲಿ 

ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ವಿಠ್ಮಲೋಪಾಸನೆ, ವಿಠಲನಾವಂಸ್ಕರಣೆ, ನಾವಂದೇವ-ತಂಕೆ-ಜ್ಞಾ, ನೆ 

ದೇವ-ಏಕನಾಥರಲ್ಲದೆ ಹರಿದಾಸರೂ ನಡೆಸಿದರು. ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಗೆ ಹರಿಕಥೆ 

ಇತ್ತೆಂಬಂದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಖಚಿತವಾಗಿ 
ತಿಳಿಯದು, ' ಹರಿಕಥೆ ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತದಿ ಕೇಳೆಂಬ ನೀತಿ ' ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲದೆ, ಕುಳಿತಂ ಕೇಳು 

ವಾಗ್ಗೆ. (ಈಗಲೂ ದೇವಸ್ಥನ-ವಂಠಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯಂವಂತೆ) ಆ ಭಕ್ತರ 
ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಹಜ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಪುರಂದರದಾಸರು ' ಕೊಟ್ಟಿ- 
ದ್ದಾರೆ, (೭೬ ಪಾಪೋಸು ಪೋದವಲ್ಲ..:.ಪರವಂ ಭಾಗವತರಂ ಹರಿಕಥೆ ಕೇಳಲಂ : 

ಪರವಂ ಭಕುತಿಯಿಂದ ಕೇಳಂತಿರೆ : ಪರಮ ಪಾಪಿಗಳ ಪಾಲಾಗಿ ಹೋದಂವು : ಪರವ 

ಪುರಂಷನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದೀಗ...... ) ಇದಲ್ಲದೆ, ಹರಿಕಥೆ, ಹರಿಯ ಕಥನದ ಪದ್ಧತಿ 

ಯನ್ನೂ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ. ಶಿವನ ಕಥೆಗಳನ್ನ ನಿರೂಪಿಸಲಂ ವೀರಶೈವರು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ' 
ರೆಂಬಂದಂ ವೇದ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಥೆಯ ಪದ್ಧತಿ ರೂಢಿಗೆ 
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ಬಂದಿತೆನ್ನಬಹಂದಾಗಿದೆ. ವಂಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಣಡಿ ' 
ಸುವ ಕಾರ್ಯ ಸಮರ್ಥ ರಾನಂದಾಸಸ್ಕಾವಿಂಗಳು (ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿಯ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದ 

ವರು) ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯರ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಂಡದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದ ವಿಚಾರವೆ, 

ಹಾಗೂ ಈ ಶಿಷ್ಯರು (ಹೋದೆಡೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಭಗವನ್ನಾಮಸಂಕೀರ್ತನೆಯ ಜತೆ, ಕಥಾ 

ಪ್ರವಚನ, ಧರ್ಮಗ್ವಂಥಗಳ ಪರಿಚಯ (ಆಗ್ಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿದ್ದ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರೀ, ರಾವಣ 
ದಾಸರ ಶ್ರೀರಾವಂಭಕ್ಷಿ, ಹನಂನಂಂತನ ಪರಾಕ್ರಮ, ಆದರ್ಶ) ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟೂದಲ್ಲದೆ 

ಜನರಿಗೆ ಧರ್ಮಕಾರ್ಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಉಂಟಂ ವಣಡಿದರಂ, ಈ ಪರಂಪರೆಗೇ 
ಸೇರಿದ ಸಂತ ತಂಕಾರಾವಂ ಪಂಢರಿಗೆಯ ಪಾಂಡಂರಂಗ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ 

ನಾಮ, ಸಂಕೀರ್ತನ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಜನ: ಕಿಕ್ಕಿರಿಯಂತ್ರಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜನೆ 

ವೇಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದಂ ಕೇಳುತ್ತಿ ದ್ವನೆಂದೂ ಪ್ರತೀತಿ, ಆದರೆ, ರಾವಂದಾಸ ಹಾಗೂ 
ತುಕಾರಾಮ ಕೀರ್ತನಿಗಳೆ ಈಗಿನ “ಹರಿಕಥೆ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂದೆಂಬ (ವಂಹು 
ರಾಷ್ಟ್ರದವರಂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ) ಮಾಶಂ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುವಂಥದಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕನ್ನಡ 

ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಭಕ್ತಿಪಂಥದ ಉಗಮ, ಬೆಳವಣಿಗೆ, ವಚನಕಾರರ ಶಿವಭಕ್ತಿ, 

ಕಾವ್ಯ ಸಂಪದ, ಹರಿದಾಸ ಪಂಥದ ಉಗಮ-ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಗವೇನಿಸಿದರೆ. ಹರಿಕಥೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರದ್ದೆ ಒಂದಂ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದೆನ್ನಿಸಂತ್ರದೆ; ಭಾಗವತರ-ದಾಸರ ವೇಷ 
ಭೂಷಣಗಳೆಂ, ಕಥಾ ವಸ್ತು ನಿರೂಪಣೆ ಬೆಳಸಂವ ರೀತಿ, ಸಂಗೀತ-ನೃತ್ಯಗಳ ' ಬಳಕೆ. 

(ಈಗೆ ವಾದ್ಮಗಳೂ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿವೆ) ಉಪಾಖ್ಯಾನ- ಇವಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ತವಿಂಳು 

ನಾಡು, ತೆಲಗುದೇಶ, ವಂಹಾರಾಷ್ಟ್ರ -ಕರ್ಣಾಟಕಗಳ ಪದ್ಧ ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾವ್ಯು 
ಕಂಡರೂ ವಿವರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ "ಭಿನ್ನತೆ ಕಂಡು ಬರಂತ್ರದೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ 
ಯಲ್ಲೂ ಈ ಕಲೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜಿಳೆಯಿತೆನ್ನಬಹಂದೆ : ವಿನಾ ಒಂದಂ, ಇನ್ನೊಂದರ ಹುಟ್ಟಿಗೆ 

ಕಾರಣಪನ್ನಲಾಗದಂ. 
ಕರ್ಣಾಟಕದ . ಹರಿಕಥೆಯ ದಾಸರಲ್ಲಿ ಅವರವರ. ವೈಯಕ್ತಿಕ: ವಾಜ್ಮಯರ 

ತಪೆಸ್ಕೆಯಂ ಆಳೆವಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಅಭಿರಂಜಿ-ಸಾವರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ನಾವಂಸಂಕೀರ್ತನೆ; 
ಕಥಾಪ್ರವಚನ, ಅನುವಾದ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಉದ್ಯರಣ, : ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ನರ್ತನ 
ನಡ ನಡುವೆ. ಉಪಾಖ್ಯಾನಗಳಂ-ಗಾನ, ನರ್ತನಗಾನನ, ಎಲ್ಲ ಬೆರೆತು ಕೀರ್ತನ ಕಲೆ 
ತಾನಾಗಿಯೆ ಅರಳಿ. ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಡಾ॥ ಎಂ. ಸಿ. ಎಂ. ರವರ, ಅಭಿಮತದಂತೆ: 

ಹರಿಕಥೆಯ. ನಂತರ, ವೀರಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ರಂ-ಶಿವಕಥೆಯನ್ನೂ,  ಜೈನಧವಿರ್ಣ 
ಯರಂ. ಜಿನಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಲಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. .. ಒಂದಂ.ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಾಸನ ಶ್ಲೋಕ 

ದಂತ ..(""ಯಂಶೈವಾ - ಸ್ಸಮುಪಾಸತೇ ಶಿವ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವೇದಾಂತಿನೋ'' ಎಂಬ 
ಶ್ಲೋಕ) . ಎಲ್ಲ. ಬಗೆಯ; ವಂತಾನಂಯಾಾಯಿಗಳಿಥಂವುದಂ,, ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನೂ ಕೇಳಲು 

ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಂವುದ್ಗು: ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ' ಬಂದಿರಂಪ... ಕನ್ನಡಿಗರ ಧರ್ಮ 

ಸಹಿಷ್ಣು: ತೆಗೆ. ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. 
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ಹರಿಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಥೆಯ ನಿರೂಪಣೆಗೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ. ಅದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ 
ಲೆಂದಂ ಕೀರ್ತನಕಾರರು ಹಾಗೂ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಂವವರುಂ (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರಂ-ಭಾಗ 

ವತರು) ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾದ ಸಂಗೀತ, ದಾಸರ ಪದಗಳು, ಬೆಡಗಿನ ವಚನ, ನೃತ್ಯ, ಅಭಿ 

ನಯ, ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ, ರಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಧ್ವನಿ, ಉಪಾಖ್ಯಾನ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು 
ರಾಗ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಗಂಭೀರ ವಾತಾವರಣ ಸೃಜಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಂತ್ರ, 

ವಂಗ್ಲರಾಗಿಸಿ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭಜನೆಯ ಹಾಡು ಶಾವೂ ಹೇಳಿ, ಶ್ರೋತೃಗಳ ಬಾಯಲ್ಲೂ 
ಹೇಳಿಸುವುದಂ ಹೀಗೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶಕ್ತಿ-ಭಾಷಾ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ 

ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹರಿಕಥೆ. ಕೀರ್ತನೆ ಕೆಲೆ  ಒಂದಂ 

ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ರೂಪಗೊಂಡು ವಿಕಾಸ ಪಡೆದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ 

ಗಳಲ್ಲಿ. ರೇಡಿಯೊ ಮೂಲಕ. ಬಿತ್ತರಿಸಲಂ ಈ ಕಲೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದಾರೆ. 

ಇದೂ ಒಂದಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯೆ ಆಗಿದೆಯೆಂದರೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ. 

ಹರಿಕಥೆ, ಕೀರ್ತನಕಾರರಿಗೆ ದೊರೆವುವು ಅನೇಕ ಕಥಾವಸ್ತೂಗಳಂ, ರಾಮಾಯಣ, 

ವಂಹಾಭಾರತ, ಭಾಗವತ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿತಗೊಂಡ ಭಕ್ಷಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಬೀರೆ 

ಮೀರಾ-ಆಳ್ವಾರ್, ಪೋತಶನ-.ಕಂಬರ*-ತಿರಂಕ್ಕಾರಳ-ವಣಣಿಕ್ಯ ಮಾಚಕೆರ್ ಹೀಗೆ ಆನೇಕ 

ಮಹನೀಯರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೋಬನ ಭಕ್ತ ಸಂತ ವಂಹನೀಯರ ಕೀರ್ತನಾವಳಿ, ಇವೆಲ್ಲ 
ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಗಾಯನ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ . ಕಣಜಗಳಾಗಿವೆ,: ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಲಸ್ಪರ್ಶಿಯಾದ 
ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ, ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು, ಕಥೆಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಟಿಪ್ಪಣಿ, ತಯಾ 

ರಿಸಿ, ಕಥಾ.ಪ್ರವಚನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೆವಂಯ ಪಾಲಿಸಂವ ದೃಷ್ಠಿ ಯಿಂದ. ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ 

ಕೊಂಡು ವಂಂಗಿಸಿ ("ಪವಮಾನ'') ಮಂಗಳ ಹಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಈಗಲೂ ಇದೆ, 

ಅಥವಾ. ವಂಂದಂವರಿಸುವುದೂ: ಉಂಟು (continuation) ಅಥವಾ ಯಾವುದೊ 

ಒಂದು ಉಪಕಥೆಯನ್ನೊ, ಕಥಾಭಾಗವನ್ನೊ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹರಿಕಥೆ ಮಾಡಂವುದೂ 

ಉಂಟಂ, ಇವರ ಜತೆ ಸಾಧಂಸಂತರ ಜೀವನಚರಿತೆ-ಕೆಬೀರ, ವಂಂಕ್ರಾಬಾಯಿಂ, ಜ್ಞಾನ 
ದೇವ, ಸಂತೆ ತುಕರಾವಂ,, ಸವಂರ್ಥ ರಾವಂದಾಸ, ತ್ಯಾಗರಾಜ, ರಾವರಾಂಜನೇಯಂರ 

ಯಂದ್ಧ, ವಿವೇಕಾನಂದ, ಪರಮಹಂಸ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಸಾಯಿಬಾಬ, ಪ್ರರಂದರದಾಸರಂ, 

ಕನಕದಾಸರ, ರಮಣ ವಂಹರ್ಷಿ-ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಂಹಿವಾಾಪೂರ್ಣರ ಜೀವನ ಕಂರಿತಾದ 

ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪ ನಡೆಸಂವುದೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭದ್ದಗಿರಿ ಕೇಶವ 
ದಾಸರು ಕೆಲವಾರಂ. ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಿದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಾಗ್ಮಿತೆ 

ಇರುವುದು. ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷ, : ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿಯ ಕಥಿ ಮಾಡುವ ಕ್ರವಂ ರೂಢಿಸಿದಾರೆ, 
ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆ ಕಲಿಕಂ. ದೇಶವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿ ಸಮೇತ ಕಥಾ 

ಪ್ರವಚನ.ನಡೆಸಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ, 
ಹರಿಕಥೆ, ಕೀರ್ತನಕಲೆಯನ್ನು ಸವಂರ್ಥ ಸಂಪರ್ಕ ವಣಭ್ಯಮವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು 

ವುದು ಇಂದಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಜನತೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ರಚಾರ, ಧರ್ಮ 
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ಶ್ರದ್ಧೆ, ಆಂದೋಲನ ಜಾಗೃತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆಸಬಹುದಾದ ಸಾಧನ ಹರಿಕಥೆ ಹಾಗೂ 
ಕೀರ್ತನ ಕಲೆ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಾದ್ರಿಗಳು, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕರು ""ಯೇಸಂವಿನೆ 

ಕೀರ್ತನೆ”, “ಯೇಸುವಿನ ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶ” ಹೀಗೆಲ್ಲ ಚರ್ಬುಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಹಾಗೂ 
ಹಿಂದುಳಿದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನತೆ ಸೆಳೆಯಲೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು 

ಸಂವಿದಿತ, 
ಮೂಲತಃ ಭಕ್ತಿಪಂಥದ ಒಂದು ಶಾಖೆ-ಪ್ರಸೂರ ಸಾಧನ ಹಾಗೂ ಹರಿದಾಸ 

ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂಗವಾದ ಹರಿಕಥೆ-ಕೀರ್ತನ 
ಪದ್ಧ ತಿಯನ್ನು ಇಂದಿನ ಆಧಂನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಬಳಸು 

ತ್ತಿದ್ದಾರೆ... ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಿತಿ, ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಕೆ ಪ್ರಚಾರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಪಾನ 
ನಿರೋಧ, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಚಾರ, ವಿಜ್ಞಾನ-ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಥೆಗಳೂ ಇತ್ಯಾದಿ ಲೌಕಿಕ ಕಾರ್ಯ 

ಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದಂ ಈ ಕಲೆಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದಂತೆನ್ನಿ 
ಸಂತ್ರೈಡೆ, ಮಧ್ವಮತ ಪ್ರಸಾರ-ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪಾರಮ್ಯ- ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಾಗಿ ಹಂಟ್ಟಿ ಕೈಕೊಂಡ 

ಹರಿಕಥೆಯ ವಂಟ್ಟ ಇದರಿಂದ ಇಳಿಯಿತೇನೊ ಎಂದು ಧರ್ಮದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅನ್ನಿಸಿ . 

ದರೂ ಈ ಕಲೆ ಬೆಳೆದಿರಂವ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ವಿಸ್ತಾರವಾದದು, ಕನ್ನಡ ನ:ಡಿಗೊಂದುಂ ಹೆಮ್ಮೆ , 
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ ನೆನ್ನಬಹುದು. 

ಕೀರ್ತನಕಲೆ ಅನೇಕ ಕಲೆಗಳು ವಂಪ್ಪರಿಗೊಂಡಂ ಮೇಳವಿಸಿರುವೆ ಸಂಕೀರ್ಣಕಲೆ, 
ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಜನ್ಮತಃ ಈ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದಿತು 
ಹಾಗೂ ಅನಂವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬರಬಹಂದುಃ ಉತ್ತಮ ಗಂರಂಗಳ ಉಪದೇಶ, ಶಾಸ್ತ್ರ 
ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ಕಲಿತು ಬರಬಹಂದಂ: ಆದರೆ ಈ ಕಲೆಯ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ 

ನೈಪುಣ್ಯ ಸತತ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧ್ಯ. ಕಲಿತಷ್ಟೂ ಇನ್ನೂ ಇರಂತ್ರದೆ. 

ಹರಿಕಥೆಯ ವಂಖ್ಯ ಭಾಗ ಕಥಾ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸಂವಾತನ 

ವಾಗ್ಮಿತೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ, ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಣ ಪ್ರಭುತ್ವ, 

ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಬರೀ ಓದಿದ್ದರಾಯಿತೆ ? ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಗತ್ಯ. ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತಿ. ತಂಂಬ ಅಗತ್ಯ. ಔಚಿತ್ಯವರಿತು 

ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಿ, ತಕ್ಕ ಪರಿಣಾಮವುಂಟಂ ಮಾಡಬಲ್ಲರಂ. 

ಹರಿಕಥಾ. ಸಾಹಿತ್ಮ ಬಹಂಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರವರ .ವೈಯಂಕ್ತಿಕ ರಚನೆ, ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ನಡಂ 

ನಡುವೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪುರಾಣ, ಉಪನಿಷದ್ಭ್ಯಾಖ್ಯೆ, ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗಿಹೋದ 

ಗೀತಾಭಾಷ್ಯ ಮಂಂತಾದರಲ್ಲೂ ಕೃಷಿ ನಡೆಸಿರುವ ಹೊಸಕೆರೆ ಚಿದಂಬರಯ್ಯನವರು 
“ಕೀರ್ತನ ಕೆಂಠಾಭರಣ", 'ಬೇಲೂರು ' ಕೇಶವದಾಸರ ಬಹುಭಾಷಾ ಪೌಢಿವೆಂ ಆನಂ 

ವಂಶಿಕವಾಗಿ ಅವರ ತಂದೆಯಿಂದ ಪಡೆದಂ ಬಂದ ಕೀರ್ತನಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯಾಧ್ಯಯನದ 
ಪೃತಿಭಲವಾಗಿರಂವ ಕರ್ಣಾಟಕ ಭಕ್ತವಿಜಯ, ಭಕ್ಷಿವಿಜಯ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ವಸ್ತುಗಳೆ ಆಗಿವೆ, . ಭದ್ರಗಿರಿ ಅಚ್ಮೂತದಾಸ-ಕೇಶವದಾಸರು ಈ ಬಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ 
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ಮಾರಾ, ನಾಮದೇವ, ಜ್ಞಾ ನದೇವ, ಕಬೀರ, ವಂಂಶಾುದ ಸಂತರ, ಅನೇಕ ಮಹಾ . 

ಪುರುಷರ ಕಥೆ ಕುರಿತ ವಸ್ತುವೊದಗಿಸಂತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ. 

ಹರಿಕಥೆಯ ಕಥನ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಗ್ಮಿತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನತೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ, ಖಚಿತ, 

ನಿರರ್ಗಳ, ನಿರಾಳ, ನಿರ್ದಷ್ಟ, ಅಸ್ಕಲಿತ ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಾ, 
ಸಭಿಕರ ಮನಸೆಳೆವ, ಪರಿಣಾಮಬೀರಬೇಕಾದಲ್ಲಿ. ಧ್ವನಿಯ ಏರಿಳಿತ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಿರಾವಂ 
ವೀಯುವಿಕೆ, ಆಲಾಪ, ಕಥೆಯ ಓಟ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಜನಮನ ಸೆಳೆಯಲವಕಾಶವಿದೆ, 
ಕೀರ್ತನಕಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ನಟನ ಅಭಿನಯ ವಾಕ್ಚಟುತ್ವ. ಬೇಕು. ಪ್ರರಂದರ-ವಿಜಯ. 

ದಾಸಾರ್ಯರಂ ಹರಿದಾಸರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೇ ಅನೇಕ ಕಡೆ ತಿಳಿಸಿದಾರೆ-ಶ್ರದ್ಧೆ, ಜ್ಞಾನಹೇತು; 
ಆಲಸಿಕೆ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಪ್ರತಿಭೆ, ನವನವೋನ್ಮೇಷಶಾಲಿನಿಯಾಗಿ ವಾಗ್ಮಿತೆ 
ಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಂತ್ರದೆ.. ಸತತ ಸಾಧನೆಯೆ ಕೀರ್ತನ ಕಲೆಗೆ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ, 

ಸಂಗೀತವೆ ವಂಖ್ಯವಲ್ಲ : ಅದೂ ಬೇಕಷ್ಟೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುಖ್ಯ. ರಸಪ್ಪತಿಪಾದನೆ 
ಅದರ (ಸಾಹಿತ್ಯದ) ಜೀವಾಳೆ. ಅಂತೆಯೆ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಹರಿಕಥೆಯ ಕಥಾ 

ಭಾಗ' ಶ್ರೋತೃಗಳ ಹೈದಯಸ್ಸರ್ಶಿಯಾಗಲು ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ವಾತಾವರಣವೇ 
ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲು ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ, ದೇವರನಾವು, ವಚನ, ಸುಳಾದಿ, ಉಗಾಭೋಗ, 
ರಾಗಮಾಲಿಕೆ-ಹೀಗೆ ರಾಗ ರಂಜಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತಿಗೂ 

ಮಾರ್ಗ, ಕಥೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಪೋಷಕವೆ ವಿನು ಪ್ರಧಾನ ಆಗಬಾರದು. ಅಭಿನಯ 

ಅಂದರೆ ಅಂಗವಿನ್ಯಾಸ, ಮಂಂಖಭಂಗಿ, ಕಥೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಬಲ್ಲಂದಂ, ಕಥೆಯಂ 
ಭಾವ ಸವಿಯಲು ಶ್ರೋತೃಗಳಂ ತಲ್ಲೀನರಾಗದಂತೆ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದ ಕೀರ್ಶನಕಾರನ 

ಅಭಿನಯ, ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಃ 
ಲಂಕಾದಹನ, ಹನಂಮದ್ವಿಲಾಸ, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗ, ಸಂಭಾಷಣೆ 

ಬಂದಾಗ, ಇಬ್ಬರಂ ಮೂವರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹರಿಕಥಾಕಾರ ತನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಬದ 
ಉಯಿ:ಸಂತ್ತ ಹರಿಕಥಾ ವೇದಿಕೆಯನ್ನೆ ರಂಗಸ್ಕಲವಾಗಿಸಿ, ನಾಟಕ ದೃಶ್ಯ ಸೃಜಿಸಿ, “ಅಂಗೈ 

ರಂಗಭೂಮಿ'' ಕಲೆಯನ್ನೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಲ್ಲ. ಕೀರ್ತನಕಾರರನೇಕರಿಗೆ ಈ 
ಕುಶಲತೆ ಬೆಳೆದಂ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ, | 

ಈಚನವರೆವಿಗೂ ಕೀರ್ತನಕಲೆ, ಹರಿಕಥೆ-ಗುರುಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತ 
ಬಂದವು, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಡಿಗವರು ಹಾಡುತ್ತ, ಕೊಟ್ಟರೆ 

ಸರಿ, ಬಿಟ್ಟರೂ ಸರಿ ಎಂದಂಕೊಂಡು ಹಾಡುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಹರಿದಾಸರನ್ನು 

ನಾವು ಕಂಡಿದೇವೈೆ;ಹಾಗೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಪರಂಪರಾನಂಗತ ಆಗಿ ಆನಂ 

ಸರಿಸಿದ ' ಸಂಪ್ರದಾಯವೇ ಕೀರ್ತನಕಲೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಂ ಬಂದಿತು. ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರ 
ದಾಯ, . ಅಂಕಿತ-ದೀಕ್ಷೆ ಇನ್ನೂ ಮಂಂದುವರಿದಿದೆ. ಕೀರ್ತನಕಾರರೂ ಇದಾರೆ, 

ಹೆಚ್ಚು. ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ವಣಂಬರದಿರಲಂ ಪ್ರಮಂಖ ಕಾರಣ- 
[3 

ಬದಂಕಿನ 'ಹಾದಿ ಕಷ್ಟ ಆಗಂವುದೆಂಬಂದಂ, ಕೀರ್ತನಕಲೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನ 
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ನಡೆದಿವೆ ನಡೆಯಂತ್ತವೆ. ತಿರಂಪತಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಬೆಂಗಳೊರು ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 

ಕೀರ್ತನಕಲೆಯಂ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ, (ಸೆವಿಂನಾರ್) ಗೋಷ್ಠಿ- 

ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ನಡೆಯುಂತ್ರಿವೆ. 
ಈಗಿನ ಸಮರ್ಥ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯವಂವೆಂದರೆ ಚಲನಚಿತ್ರ, ಟೆ.ವಿ., 

ಸಿನಿಮಾ ಧಾಳಿ, ಜೀವಂತ ಕಲೆಯಾದ ನಾಟಕೆ-ರಂಗಭೂವಿಂಗೇ  ಕಂತ್ತಾಗಿರಂವಂತೆ, 

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆಯಾದ ಕೀರ್ತನ ಕಲೆಗೂ ಕೊಡಲಿ ಪೆಟ್ಟಾ-ಆಗಿದೆ. ಹರಿಕಥೆ, 

ಈಗ ಗ್ರಾವಿಕಾಣ ಕಲೆ, ಜಾನಪದಕಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದಂ "ಅರೆ ಜಾನಪದ ಕಲೆ'' 
೦ಬ ಚಿದಾನೆಂದಾಮೂರ್ತಿ . ಅವರ ಅಭಿವಂತ ಸರಿ, ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. . ಹರಿಕಥೆಯ 

ಚಾನಪದ ಕಥನ, ವಾದ್ಯ, ಚಿಟಿಕೆ, ತಾಳ, ಮೃದಂಗ, ಮಂದ್ಮಲೆ, ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಜಾನ 
ಪದಕ್ಕೆ ಹೆತ್ತಿರಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಕೀರ್ತನ ಕಲೆಯಂಥ ಸವಂರ್ಥ, 

ಸಜೀವ ಕಲೆ, ಪರಿಣಾವಂಕಾರಿಯಾದದ್ದು ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲವನ್ನ ಬಹಂದಂ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, 

ಗೋಷ್ಠಿ, ಸಮೂಹದ ಮೇಲೆ ಜನವಂನದ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಪರಿಣಾಮ, 
ಪ್ರಭಾವ, ಜನಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸಲಂ, ಆಂಜೋಲನವೆಬ್ಬಿಸಲು. ಈ ಕಲೆ ಪ್ರಭಾವಿಯಣಗ 

ಬಲ್ಲುದು. ಅಂತೆಯೇ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಆಗಬಲ್ಲದಂ- 

ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಳತವಾಗಿ ಬಳಸಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. 
“ಡಾ| ಎಂ, ಚೆದಾನಂದವಂೂರ್ಶಿಯವರು ಹೇಳುವಂತೆ,” "ಹರಿಕಥೆಯ . ಬೇರಂ 

ಗಳಂ ಜನಪದದಲ್ಲಿ,- ಅದರೆ ಕಾಂಡ ಕೊಂಬೆ ಹೂವು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಹರಿದಾಸ . ಚಳವಳಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಇವೆ.'' ಅಂದರೆ ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಈ ಚಳವಳಿ ಆಂದೋಲನ, 
ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೆಳೆಸಲು. ವಿಜಯದಾಸರಂ, ಗೋಪಾಲದಾಸರು, 

ಮೋಹನದಾಸರಂ, ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ತುಂಬ ಶ್ರಮಿಸಿದರಂ. ಜಗನ್ನಾ ್ ನಿಥದಾಸರಂತೂ 

ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನೆ ತೇದರಂ, ' ನೂರಾರಂ ಜನರಿಗೆ 'ಅಂಕಿತವಿತ್ರು, 

ದಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದರು. ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರಶಿಷ್ಯರಾದ ಮೊದಲಕಲ್ಲಂ 

ಶೇಷದಾಸರಂ, ಐ ಜಿ ಸ್ಯಾವಿಗಳಂ, ಫ್ರೀದವಿಠಲ ಶ್ರೀಶ ವಿಠಲ, ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠಲ, 
ಹೀಗೆ ಆನೇಕ ಹರಿದಾಸರು ಪರಂಪರಾನಂಗತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಂಂದಂನರಿಸಿ 

ದರಂ, : "ಅಂಥ . ಪೀಳಿಗೆಯವರು ಇತ್ತೀಚಿನ, ಪರವಂಖ್ರ ಯಂ ಸಂಬ್ಯ ರಾಯದಾಸರು, 

ಮೋಹನದಾಸರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಅನೇಕ ಹ ಸರ 

ಬೇಲೂರು ಕೇಶವದಾಸರಂ, ಅವರ ತಂದೆ; ಹಂಡೆ ಶ್ರೀಪಾದದಾಸರು, ವೇಣುಗೋಪಾಲ 

ದಾಸರ: ಗವಂಕಿ ರಾವಂಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ, ಭಾಗವತ , ಉಪಾಖ್ಯಾನ ಪ್ರವೀಣರಾದ 

ಜಯತೀರ್ಥಜಾರ್ಯರು, ಈಗಲೂ. ಇರುವ ಹರಿದಾಸರತ್ನಂ' ಗೋಪಾಲದಾಸರಂ, 

ಗೋ ಪೀನಾಥದಾಸರೂ, ಜಯಃ ಸಿಂಚದಾಸರಂ, ಭದ್ರ ಗಿರ ಸಹೋಡರರಂ, ವಿಮಂಲಾನಂದ 

ದಾಸರು. ರು, ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ 

ಸೋಸಲೆ ನಾರಾಯಣದಾಸ್, ಪಂಡರಿಬಾಯಿ. ರಾಜವ। ದೃ: ಅನಂತಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಬಾಲಭಾರತಿ 
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ಯದುಗಿರಿ ಕುಮಾರಿ, ಕುವಾಾರಿ ಗಾಯತ್ರಿ, ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ದಿವಂಗತ ಶಿವವಂರ್ತಿ 
ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು, ಹುವಂರಾಮಾರಾಧ್ಯರಂ ಶಿವಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿದ್ಧರ್ಗಂ. ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ, 

ಪೊಮ್ಮಣ್ಣಯ್ಯ, ಬೆಳಗಲಿ ಶಾಂತರಾಜಯ್ಯ ಜಿನಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಂಂತ ಕೀರ್ತನಕಾರರಂ- 

ಹೀಗೆ ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಿಂದ ಭಾಗವತಗೋಷ್ಮಿ, ಭಜನಗೋಷ್ಠಿ, 
ಕೀರ್ತನಗೋಷ್ಮಿ, ನಾಮಸಂಕೀರ್ತನ ಆಗಿ ಅಂಕುರಿಸಿದ್ದು ಕ್ರವೆಂಣ ವ್ಯಾಸರಾಯಂರಿಂದ 

ಸಂಘಟಿತ ಆದ ದಾಸವರೇಣ್ಯ ಸಮರ್ಥ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರಂಥ ಪೂಶಾತ್ಮರ 
ಸೇವೆಯ ವಮಂೂಲಕೆ, ಕನಕದಾಸರು ವಾದಿರಾಜರಂಥವಾಗ್ಮಿಗಳ ಮೂಲಕ, ವಂಂತ್ರಾಲಯಂದ 
'ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರರ ಬು ಂದಾವನಸ್ನೂ ರ್ತಿಯಿಂದ, ವಿಜಯದಾಸಾರ್ಯರಿಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯ 

ನಿಷ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದ, ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಶ್ರೀಮದ್ಭರಿಕಥಾಸಾರದಲ್ಲಿ ಪರಾಕಾಸ್ಸೆ 
ತಲಂಪಿತು, "ಮಲಗಿ ಪರಮಾದರದಿ ಪಾಡಲು ಕಂಳಿತಂ ಕೇಳೆಂವ । ಕುಳಿತರೆ ನಿಲುವ 

ನಿಂತರೆ ನಲಿವ | ನಲಿದರೆ ಒಲಿವ ಸಂಲಭನೋ ಹರಿ'' ತನ್ನನ್ನೂ ನೆಚ್ಚದವರನರಪಳಿಗೆ 

ಕೈಬಿಡನೊ ಎಂಬ ಮಾತಂ ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಲಭ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಜನತೆಗೆ ತೋರಿಕೊಟ್ಟಿತು. 
ತಿಳಿಗನ್ನಡ ದೇಸಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ವಂನವಂಂಟ್ಕಿತಂ. ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯ 
ಗೈದ ಕೆಲಸ ಇದಂ. ಇದಂ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಾರ್ಯ-ಸಂಘಟಿತ ರೀತಿ ಪರಂಪರಾನಂಗತ 

ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಆಂದೋಲನ, ನಾವು ಮಂಂದೆ ಅದನ್ನೂ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 
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ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು 

ಶ್ರೀ ಮುಖುಂದಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರ-ಶ್ರೀಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ 

ಅದೇ, 

ಇಲ್ಲಿ "ಭಗ!" ಎಂಬ ಪದ ಮೊದಲು ಕಂಡುಬರುವುದು ಖೆಗ್ಬೇದದಲ್ಲಿ ''ಭಗ'' 

ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ ಜ್ಞಾನ, ಆನಂದ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಧೈರ್ಯ, ಸ್ಥೆ ರ್ಯ, ಔದಾರ್ಯ, 

ಇವೇ “ತಂ ತ್ವಾ ಭಗ ಪ್ರವಿಶಾನಿ, ಸಮಾಭಗ ಪ್ರೆ ಸ್ಪವಿಶಾ'” ತೈತ್ತಿರಿಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ' 

ಒಂಟು ತುಣಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು 'ಭಗ' ವೆಂದೇ ಸಂಬೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಇದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದವರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಭಗ ಭಗವಾನ್ 'ಎಂಬ 

ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ವಿವರ ಮಾಡಿದವರು ಅವರೇ” 

Encyclopaedia of Religion ಔ Ethics, volume 4, 3rd 

edition 1954 page 374, Ed: James Hastings. 

Custom is ...... ,-any norm of voluntary action that 

has ‘been developed in 8 national or tribat 

community. 

Custom is closely connected both with habits and 

with usage. 

"ru Customi d with the constant neads of 
society, and is, subject to change only with the 
change in conditions of life theories of living 

(WANDT). 

Custom (Hindu) : Estabtishad usage, Encyclopaedia 

of Philosophy:- Ed:- Paul Edwards, Vol, || Page 278, 

273(1967). Macmillan company & Free Press, NY, 

Custom may be tentatively defined as a nom of 

action (rule of conduct, precept) generally accepted 

and practiced by a group of peopte who regard it as 

sanctioned by the general tradition of the group. 

Customs belong to the explicit, part of a group's 

culture, its ideolagy, and represent ideals of conduct 

that are expressly acknowledged and thought and 

that connot be transgresed. Customs are relative to 

a community ; for customs tradition is their warrant. 
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8 ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೃಶಿಗಳು: ಸುಬೋಧರಾಮರಾವ್ : 8ನೇ ಮುದ್ರಣ 

1964, ಪುಟ 196. 

ಅ ಪೂಜಾ ತತ್ವ, ಪು. 187 
ಶ್ರೀ ಹಂಸಂ ಪರಮಾತ್ಮಾನಂ ವಿರಿಂಚಂ` ಸನಕಾದಿಕಾನ್ 

ದುರ್ವಾಸನೋ ಜ್ಞಾನ ನಿಧೀನ್ವಿಂದ್ರವಾಹನ ತೀರ್ಥಕಾನ್ 11% 

ಕೈವಲ್ಯ ತೀರ್ಥಾನ್ ಜ್ಞಾನೇಶಾನ್ ಪರಶೀರ್ಥಾನ್ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ 

ಸತ್ಯಪ್ಪೆಜ್ಞಾನ” ಪ್ರಾಜ್ಞ ತೀರ್ಥಾನ್ ಅನ್ಕಾನ್ ತದ್ವೆಂಶ ಜಾನಪಿ ॥2॥ 

ಪುರೈವ ಕ್ರ ಷ್ಣ ಹಿದ್ಧಾನ್ನ ಭುಕ್ತ್ಯ್ಯಾ ಶೋಧಿತ ಮಾನಸಂ 

ಅಜ್ಕುತಪ್ಪೇಕ್ಷ ತೀರ್ಥಂಚ, ಮಧ್ವಾರ್ಯಾಣಾಂ ಗುರುಂಭಚೇ 18 

ಲಸತು ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ತೀರ್ಥೇಂದು ರ್ನೇಹೃದಂಬರೇ 

ಯದ್ವಚಶ್ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾಂತ ಸಂತಾಪಂ ವಿನಿಕೈಂತತಿ ॥4॥ 

(೧01. 5.೧. Ind VI p, 263 'ನರಹರಿಶೀರ್ಥರ ಕೊರ್ಮ ಶುಸನಾ ಪ್ರಕಾರ 

ಮಭ್ನಾ ಿಚಾರ್ಯರೆ ಕಾಲ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಅಂಶ) 

ಈಬಗ್ಗೆ ದ್ವೈತಪಂಥದ ಜ್ಞಾನ ನಿಧಿತೀರ್ಥರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಇಮ್ಮಡಿ ಗೋವಿಂದ 

ಹಾಗೂ ಅವನೆ ಮಗ ನೃಪತುಂಗ, ಇವರ ಸಮಕಾಲೀನರಾಗುತ್ತಾರೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ 

ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಜಾಗೀರದಾರ ಅವರ ಲೇಖನ ಗಮನೀಯ : ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ 1984 ; ಸೆಂ: ಎಚ್ಚೆಸ್ಕೆ ; ಮಂಗಳಭಾರತೀ ಪ್ರಕಾಶನ, 

ಮೈಸೂರು (ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸ ಪಂಥ : ಸೀತಾರಾಂ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ 

ಪುಟ 5 

ಕಾ ಮಾ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಗಮ, ಸಂ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಗೋರಬಾಳ : ವರದೇಂದ್ರ 

ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂಡಲ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು, ಪುಟ 7 : (1951) 

FoR = ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ' ರಚನೆಯ ಗತಿ, ವಂಟ್ಟು ಪಕ್ಚೃತೆ, ಗಮನಿಸಿದರೆ ಹರಿದಾಸ 
ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಆ ವೇಳೆಗೆ ಆಗಲೆ ಒಂದು ಸ್ವರ ತಲುಪಿರುವ ಸೂಚನೆ ಕಾಣ 

ಬರುತ್ತವೆ, : ಆದರೂ ಇನ್ನು ಇದು ಊಹೆಯೇ, 

ಹ ಜು ಉಗಾಭೋಗ : ಶ್ರೀ ಪಾದರಾಜರ ಕೃತಿಗಳು, ಪಂಡಿತ ಅವೃತ್ತಿ 1078, 
ಮೈಸೂರು ವಿವಿ ನಿಲಯ, ಪುಟ 74, ಕೀ 95. 

ಓಡ ಲು ಉಗಾಭೋಗ ; ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೃತಿಗಳು, ಪಂಡಿತ ಆವೃತ್ತಿ 1018, ಮೈಸೂರು 
ವಿ ವಿ ನಿಲಯ, ಪುಟ 74, ಕೀ 2ರ, 



ಅಧ್ಯಾಯ ಆರು 

ನರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ 



ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿಶ್ಯ-ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ-ಭಕ್ತಿವೈವಿದ್ಯ 

ಭಾರತದ ಧಾನಿರಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಒಂದಂ ಅಂಶ ತಿಳಿಯ 

ಬರಂತ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಶತ್ವ-ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಸರಿಸುತ್ತ ಅದರ 

ತಿರುಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕೊರೆಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿ ಧರ್ಮಗಳು ಬಲವಾಗಿ ಮೂಲೆ 

ಗೊತ್ತವುದಂ, ವಂಕ್ತೆ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ಪುನರಂತ್ಕಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದಕ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಂ 
ಉದ್ಭವಿಸಿ, ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ವೇದೋಪನಿಷತ್ತು-ಧರ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಾವನೆ ಕೊನರಿಸಿ, 
ಬೆಳೆಸುವುದು. ಗೀತೆಯ "ಯದಾ ಯದಾಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯೆ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ 1 

ಅಭ್ಯುತ್ಕಾ ನಮಧರ್ಪುಸ್ಯ. .....' ಎಂಬ ವಾಕ್ಕ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಸ್ತಿಕ ಮಠಗಳೆ 

ಆಗಲಿ, ಚಾರ್ವಾಕರೆ ಆಗಲಿ, ಬೌದ್ಧ-ಜೈನ ಮತಗಳಾಗಲಿ ತಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಸಮಗ್ರ 
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನೆ ಬಹಂದಂ. ಆಸ್ತಿಕ್ಕದ'ನೆಲೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ನೆಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ 

ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಬೌದ್ಧರಲ್ಲಿ ಅನಂತರ ತಲೆದೋರಿದ ವಿಷೆಯಲೋಲುಪತೆ ಸಮಾಜದ 
ಶಾಶ್ವತ ಮಾಲ್ಯವಾದ ನೀತಿಗೆ ಭಕ್ಕೆಯೊಡ್ಡಿತ. ಅದಂ ಮೊದಲು ಬೋಧಿಸಿದ ವಿರಕ್ಷಿ, 

ಶೂನ್ಯವಾದ, ನಿರಾಸೆ ಹಂಟ್ಸಿಸಿತಣ್ಸೆ. ಚೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದ ಕೋಟಲೆ, 
ಜಟೆಲತೆ-ಜನತೆಗೆ ಇದಂ ಹಿಶವೆನಿಸದಾಯಿಂತು, ಆಗ್ಗೆ ಬಂದವರೆ ಆದಿಶಂಕರರಂ- 
ಅವರು ಸ್ಥಾಫಿಸಿದ್ದು ಅದ್ದೈತ. 'ಆದ್ವೈ ೈತದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದಂ ರೀತಿಯ 

ಆಂದೋಲನ ಆಯಿಂತಪ್ಪೈ, - ವಿನು ಬೌದ್ಧರಿಗೂ-ಅದ್ವೈತಗಳ ಶತ್ಚಗಳಿಗೂ ವ್ಯತ್ಕಾಸ 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆ ಅರಿಯದಾದರು. ಆವರಿಗೆ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ತೋರಲಿಲ್ಲ. (ಆದಿ 

ಶಂಕರರಂ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ ಪುನರ” ಜಾಗೃಶಿಗೊಳಿಸಿದ್ದ ದ್ವಿತೀಯಂ ಕಾರ್ಯವೇ ಆದರೂ 

ಅವರ ಜ್ಞ್ಯಾನ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನಿಲುಕಲಂ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಆದೆಷ್ಟರೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ 
ಹೋಯಿತೆಂದರೆ ಕೆಲವರಂ ಶಂಕರರನ್ನೆ “ಪೃಚ್ಛನ್ನ ಬೌದ್ಧ'' ರೆಂಬ ವಂಟ್ಸೆಗೆ ಹೋಗಂ 

ವಷ್ಟು) ಅದ್ವೈತದ ಜಟಿಲತೆ, ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಧಾನಕೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿ-ಪ್ರಪತ್ತಿ (ಪರಮಾತ್ಮ 

ನೆಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಭಾವ) ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಜನತೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲೆತ್ತಿ ಸಿದವರಂ, ತವಿಂಳಂ ನಾಡಿನ 

ಆಳ್ವಾರರು ಹಾಗೂ, ಅನಂತರ ಉರಣಾಂತರಗಳಿಂದ , ಕರ್ಣುಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲಸಿ 
ಹೊಯ್ಸಳ 'ರಾಜಗಂರು ಆದ'ಶ್ರೀ ರಾಮಾನಂಜರು ; ಅವರು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ. "ವಿಶಿಷ್ಟಾ 
ದ್ಮೈತ'ದ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ, " ಭಕ್ತಿಯ ವಂಹಿವೆಂ, ಔನ್ನತ್ಯ ಸಾರಿದ್ದು ಜನತೆಗೆ 
ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿತಂ, ಆದರೆ, ರಾಮಾನಂಜ ತತ್ವದಿಂದ ಅದ್ವೈತವೇನೂ ಹೋದಂತಾಗ 

ಲಿಲ್ಲ... ಅದ್ಚೈತದೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಬಂತಿತ್ತು. ಜ್ಞ್ಯಾನಿಗಳು-ಜನ 

ಸಾಮಾನ್ಯರಂ-ಇವರಿಬ್ಬರ ಆಶೋತ್ಸರ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿಸುವ ಸವಂನ್ಯ್ಯಯತೆಯ 
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ಅಭಾವ ಕಂಡು ಬಂದಿತಸ್ಸೆ, ಕರ್ಮ-ಜ್ಞಾನ-ಭಕ್ತಿಗಳ ಸಂಗವಂ ಹಾಗೂ ದೇವರ 
ಮೇವಾದ್ವಿತೀಯತ್ನ, ಸರ್ವೋತೃೃಷ್ಟತೆ, ಸಾಧಿತವಾಯಿತೆಂದಂ  ತಿಳಿಯದೂಯಿ 

ಭಕ್ತಿ ಪರವಶತೆ ಎಂಥವರಿಗೂ ವಂಸಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಶ ಎನಿಸಿದರೂ ಆ ಭಕ್ತಿ ಸರಿಯಾದ ಚೌ 
ನಲ್ಲಿ ಆಳವಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕೊರೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದವರಂ ವಂಛ್ಯಾಚಾರ್ಯರು. ವಿಕಿ 
ದ್ವೈತ ತತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊರತೆ ನೀಗಿ ಆಗ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ 'ಸ್ವತಂಶ್ರ-ಅದ್ವಿತೀಯ' ಚೆ 
ವನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಂ, “ಜೀವಾತ್ಮರು-ವಸ್ತೂಗಳಂ ದೇವರೆ » 

ರೂಪಗಳಾದರೂ, ಅವರು ತವ್ಮೂದೆ ಆದ ಪೈಯಂಕ್ರಿಕ ಇರವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಂತ 

ಮತ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಲಾಗಂವುದಿಲ್ಲ''* ಇಲ್ಲಿ ತಾರತವ್ಯ-ಭೇದ ತ 
ಉಗವಂ.! 

ಆರ್ಯಧರ್ವದ ಬುನಾದಿಯ ಮೇಲೆ ವೇದಾದಿ ಎಲ್ಲ ಪೌರಂಷೇಯ ೫ 

ಪ್ರಮಾಣದ ಆಧಾರದಿಂದ, ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ, ಕರ್ಮಗಳ 'ಸವಂನ್ವಂಯೆಂ ಮಾಡಿ ಶೆ 

ಸಂವ, ಒಂದಂ ತತ್ವದ ನೆಲೆ, ಪಥದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಜಗತ್ತು ವಿಂಥ್ಯವೆಂಬ ಮಾ 

ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಜನತೆಯನ್ನೆ ಚ್ಚರಿಸಬೇಕಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತ 
ದ್ವೈತ ತತ್ವ, ಸಂಸ್ಕಾ ಪೆ ಅದ್ಭುತ ತಾರ್ಕಿಕ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಿದ 

ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ಕ, ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪಾರಮ್ಯ, ಹರಿಯೆ ಪರದೈವ, ಸದ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಃ 

ಅನುತಕಲ್ಯಾಣಗಂಣಗಣಪರಿಪೂರ್ಣ, ನಿರ್ದೋಷಿ ಎಂದೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಿದ ಯಶಸ್ಸು ಆನ 
ತೀರ್ಥರದಂ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನ ವೃಷ್ಣವ ಧರ್ಮ-ಆದರ ನೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅರಿ 

ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. : 

ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ-ಸಿಬ್ದಾ. ಂತದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಷ್ಣುವೇ ಸರ್ವೋತ್ತವು. ಅವ 

ಸರ್ವಶ್ಸೇಷ್ಠ, ಪೂಜಾರ್ಹದೈವ. ವಿಷ್ಣಾ ಏಂಬ ಶಬ್ದದ ಮೂಲ ಾಶು "ವಿಷ 
ಎಂದರೆ ಸರ್ಫ ವ್ಯಾಪಕತ್ವದ ಲಕ್ಷಣ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಷ್ಣೂಭಕ್ಷಿ, ನಿಷ್ಣಾವಿನ ಅವಶ 

ದಲ್ಲಿರಿಸಿದ ಭಕ್ತಿಯೆ, ಬದುಕಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ, ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಭಲಕೆಯೊದಗಿಸ: 
ದೆಂಬುದು ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮದ ದೃಢ ನಿಲುವಾಗಿದೆ. 

ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಪನಿಶ್ಚ -ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ! 
ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಬಹಂದಂ. ಖಂಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವೂ ಒಬ್ಬ. ದೇವಜೆಯಾಾಗಿ ಪಂ 
ನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಸರ್ವೋತೃಷ್ಟ ದೇವತೆಯಾಗಿಯಲ್ಲ, ಖಂಗ್ರೆ ಓೀದದಲ್ಲಿ ಆ 
ಇಂದ್ರ, ವರುಣ, ರಂದ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನತೆಯಿದ್ದರೂ: ಅದೆಲ್ಲ. ಒ 
ಅತ್ಯುನ್ನತ . ದೈವಕ್ಕೇ ಸಲ್ಲುವಂತಹ ಗೌರವ, ಇಂದ್ರನಿಗೇ ವೈದಿಕೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ 
ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ, “ವಿಷ್ಣು ಇಂದ್ರನ ಮಿತ್ರನೆಂಡಂ ಪರಿಗಣಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. : 

“ಖುಗ್ವೇದ'' ಅವತರಿಸಿದ ಕಾಲದಲ್ಲೆ ವಿಷ್ಣು-ಇಂದ್ರರ ಹಾಗೂ ಇತರ ದೇವತೆ; 
ಜತೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಮನ್ವಯ ನಡೆದು ಹೋದಂತೆ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ; 
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ಇಂದ್ರೆಮಿತ್ತಂ ವರುಣಮಗ್ಗಿಮಾಹು ರಥೋ ದಿವ್ಯಃ ಸಸುಪರ್ಣೋ ಗರುತ್ಮಾನ್ | 

ಏಕಂ ಸದ್ವಿಪ್ರಾಬಹುಧಾ ವದನ್ಹ್ಯಗ್ನಿಂ ಯೆ:ಮೆಂ ಮಾತರಿಶ್ವಾನಮಾಹು  ॥ 

ಭೆ (ಯುಗ್ಬೇದ ೧-೧೬೪-೪೬) 

ದ್ವೇ ವಿದ್ಮೇ ವೇದಿತವ್ಯೇ ಪರಾಟ್ಛಿವಾ ಪರಾಚ, 

ವೇದೃಶ್ಚ್ವ ಸರ್ವೈರಹ ಮೇವ ವೇದ್ಯಃ ॥ (ಭಗವದ್ಗಿತಾ ಅಧ್ಯಾಯ ೯) 

ಸರ್ವೋತ್ಕರ್ಷೇ ದೇವದೇವಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋರ್ಮಹಾ ತಾತ್ಸರ್ಯಂ ಪರಮಂ ಭಾರತಸ್ಮ, 

ಆಲೋಢ್ಯ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ವಿಚಾರಾಂ ಶ್ಚ ಪುನಃ ಪುನಃ 

ಇದಮೇಕಂ ಸುನಿಷ್ಟನ್ನಂ ಧ್ಯೇಯೋ ನಾರಾಯಣಃ ಸದಾ 

-ಎಂಬ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ-ಆಗವಂ ವಂಂತ್ರೆಗಳೂ ಸಾರಂವ್ರದಂ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪರವಂದೈವ, 
ಅವನಿಗೆ ವೇವಾದಿ ಆಗವಂಗಳೆಲ್ಲ ನುಶಿಸುವುದೆಂದಂ 

(ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ್ಮಾವರುಣೇಂದ್ರರುದ್ರಮರುಶಃ 'ಸ್ತುನ್ಹಂತಿ ದಿಮೇಃ ಸ್ತಷೈ- 
ರ್ವೇದೈಃ ಸಾಂಗಪದಕ್ತೆವೆ. ದೈ ಯಂ ಸುಮಗಾಃ 

ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಿತತದ್ದ ತೇನ ಮನಸಾ ಪಶ್ಮಂತಿ ಯಂ ಯೋಗಿನೋ 

ಯಸ್ಕಾಂತಂ ನ ವಿದುಃ ಸುರಾಸುರಗಣುಃ ದೇವಾಯ ತಸ್ಮೈನಮಃ) 

ಗೀತೆ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ 

ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಲೋಕದಾಧಿಪತ್ಕವೂ ಉಂಟಿನ್ನುತ್ತದೆ ಖುಗ್ಬೇದ ( ೪1-69-ಎಟ್.ಡ. 

ವೇಲಂಕರ್, '/11-49) 

ವಿಷ್ಣುವಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾಣಿನಿ ವಂಂತಾದವರ 

ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತರದ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಗಿತ್ತಿರುವ 
ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ತಿಳಿಯಂತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ ವಿಷ್ಣು ಮೊದಲು 

ವಾಮಂನನಾಗಿ, ಶ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾದದ್ದೂ ; ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈತ ಸರ್ವೋತ್ಸಮನೆಂಬ ಮನ್ನಣೆ 
ಪಡೆಯಂತ್ರಾನೆ. ಎರಡು ಪಾದದಿಂದ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಳೆಯಂವ ಈತ ಮೂರನೆಯ 
ಪಾದವಿರಿಸಿದಂದಂ ಬಲಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಂದಂ ಭಾಗವತ ಉಳಲ್ಲೇಖಿಸಂತ್ರದೆ. 
ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮಧಾರಸ್ಮರೂಪ; ಆತ ಅನಾದಿ, ವಂಹತ್ತವಂ, ನೀತಿನಿಯಾವಂಕ, ಸರ 

ವ್ಯಾಪಿಗುಣವುಳ್ಳೆವ, ಉಪೇಂದ್ರ ಎಂದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹೆಸರಂ ಬರಲಂ ಕಾರಣ, ಇಂದ್ರ 
ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಈತನ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ. ವಿಷ್ಣುವು ವಾವಂನನಾಗಿ ಬಂದ ಕಥೆ “ಶತ 

ಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ''ದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ವರ್ಣಿತವಾಗಿದೆ, ಸಂರಾಸುರರು ಯಣಗವೊಂದನ್ನು 
ವಕಾಡಲಂ ತಕ್ಕ ಸ್ಥಳ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿದ್ದೆರಂ. ಅಸಂರರಂ ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿಂದಲೇ, ಒಬ್ಬ 

ವಾಮನಮೂರ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ರವಿಂಸುವನೋ ಅಷ್ಟು ಭೂನಿಂಯನ್ನೂ ದೇವತೆಗಳಂ 

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹಂದೆಂದು ಒಪ್ಪಿದರು, ವಿಷ್ಣುವೇ ವಾಮನನಾಗಿ ಮಲಗಬೇಕೆಂದು 
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ದೇವತೆಗಳು . ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು, ಹಾಗೆ ಮಲಗಿದ ಕುಳ್ಳ ವಾಮನ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಂತೆ 

ಭೂವಿಂಯನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ. ಇದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ಸ್ಟ ಭೂಲೋಕವನ್ನೇ 
ತಮ್ಮ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಭೂನಿಂಯಾಗಿ ಹೊಂದಿದರಂ, ವಿಷ್ಣಾವಿನ ಈ ಅವತಾರ ವೇದ 
ವಾಜ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಂತರದ ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಂತ್ತೆ ವಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ, 

ಮೂರನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ''ಪರವಂಂ ಪದಂ'' ಎಂದಂ ಯಹಿಗಳಂ 'ರೆಯುತ್ತಾರೆ- 
ಅದೊಂದು ಗೂಢಾರ್ಥ ಪಡೆದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 'ಮಧಂಕೂಪ'ವಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ 

ದೇವತೆಗಳು ಅನೆಂದದಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಷ್ಣಾವಿನ ಮೂರನೆ ಪಾದದ ಕಲ್ಪನೆ, ಉಪನಿ 

ಷತ ಯುಗದಲ್ಲಿ ತಂಬ ಪ್ರಚಲಿತವಾಯಿತು, ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಲ್ಲೇಖ 

ದಂತೆ, "“ತದ್ದಿಷ್ಟೋ ಪರವಂಂ ಪೆದಂ ಪ್ರಜಾಪತಯಃ ಸೂರಯಃ... ” ಎಂದರೆ 
ಆತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆಯಂವುದೆಂದೆ ಅರ್ಥ, ಇದೇ 'ವಷ್ಣುಪಂದ' ಬರ್ಕ 

ಬರುತ್ತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಧ್ಯೃಶ್ಕಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂಕೇಶವಾಗಿ ಪರಿ 

ಣವಿಂಸಿತಂ, ಈಗಲೂ "ಷ್ಟು. ಪಾದ ಉತ್ತರದ ಗಯ್ಯಯ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ, 
"ವಿಷ್ಣು ಪಾದ” ವನ್ನು ಶ್ಟಿ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಂ "'ತಿರಂವಡಿ'' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಪೂಜಾ ಚಿಹ್ನವೂ 

ಹೌದು. ಹಾಗೂ, ದೇವಾಲಯ, ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾದ ಕೆತ್ತುವಿಕೆ ಪದ್ಧತಿಗೆ 

ಬಂದಿತು. ಇದನ್ನು ಬೌದ್ಧರೂ. ಅನೆಂಸರಿಸಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮಚಕ್ರ 
ದೊಂದಿಗೆ ಬಂದೃಪಾದವನ್ನು ಪರಮ ಪವಿತ್ರವೆಂದವರು ಪರಿಭಾವಿಸಿದರು. ಈ 
ಸಿದ್ಧಾಗತದಂತೆ, ಕರ್ತವ್ಯದ ಆಚರಣೆ ಕೇವಲವಾಗಿ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗಂವ, ಅಲಕ್ಷ್ಯ ವಾಡಂವ ವಿಷೆಯವಲ್ಲ. ಸತ್ಯವಾದ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 
ಎಲ್ಲ ವೆಂವಂಕ್ಷುಗಳೂ ಆಟರಿಸಲೇಬೇಕಾದ, ಅಗತ್ಯ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜ ಹಿತ, 
ಜನಹಿತ ಕೂಡೆ ಮಂಕ್ಷಿಗೆ ಸಾಧನವೆಂಬಂದಂ ತತ್ವವಾದದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿತವಾದ ಆಂಶ 

ವಾಗಿದೆ, ಬೇದಾಂತ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು 

ನೀಡಿರುವಂತೆ ಇತೆರರಂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ನಂತರ ಪೃಚಲಿತ ಆದ 

ಮಾಯಾವಾದೆ, ಅನಂತರದ ಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಕವಾದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ವೇದ-ಪುರಾಣ-ಅಗವಂ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿ. ಸಿರುವ ಭಕ್ತಿ ಕರ್ಮಯೋಗಗಳಿಗೆ ಕವಿದಿದ್ದ ನಿರ್ಜೀವತೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ 

ಪ್ರಾಣ ಸಂಜೀವಿನಿಯ ಭಾಸ್ಕರರಾಗಿ ಬಂದವರು ವಂಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತೂ ಅವರ 

ತತ್ರ ಕತೃವಾದ ಸಿದ್ಧಾ ಂತ. ಜೀವರ ಭಿನ್ನತೆ-ಜಗತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ತೆಯನ್ನೂ ಸ್ಕಿ ಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ 

ಹ್ಬಿಯ ಧ್ಯೇಯ- -ಅದರ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನೂ, ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನೂ 

ಸ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಿದೆ. 

ಪರಮಾತ್ಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರ್ತ, ಪ್ರಕೃತಿ ಉಪಾದಾನವೂ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ 

ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಷ್ಟೆ ಜ್ಞಾನಿಕತೆಯೂ ಅಸಂಬದ್ಧತೆಯೂ ತೋರಿಬರುವುದಲ್ಲಿ, 

ಈಗಂತೂ ಆತ್ಮನಿಗೂ ತೂಕವಿದೆ ಎಂಬಂವ ತನಕ ನಾಸ್ತಿಕರಾದ ಸೋವಿಯತ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ 

ಗಳಂ ` ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದಾರೆಂದಾಗ, ಈ `` ಭೌತ ಜಗತ್ತಿನ ಅಣಂರೇಣುವಿನಲ್ಲಿ 
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ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಒಂದಂ ಅಖಂಡ ಶಕ್ತಿಯು ಹೊರಹೊವಂ್ನುತ್ತಿದ್ದು ಅದು ದಿವ 
ಚೈತನ್ಯ ವಸ್ತುವೇ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದಂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜಗತ್ತಿನ 
ಎಲ್ಲ. ಚರಾಚರ ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಂಶಸ್ಥ ಹಾಗೂ ಹೊರಗಣ ಬದ 

ಲಾವಣೆ-ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ 'ದಿವಚೇತನವೆ ಕಾರಣವಾದರೂ ಆ ವೃತ್ಕಾಸದ 
ಹೊಣೆ ಅವನ ಮೇಲಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಆತೆ ಯಾವುದೆ ನಿವಿಂತ್ರ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡುವ 

ವನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಶೀತ ಆಗಿರುವವನಂ. ಜೀವ-ಪರಮಾತ್ಮರ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ- 

ಬಿಂಬರದ್ಧೂ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಗತ್ಯ, ಸ್ನಾನ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ? ಎನ್ನಿಸಿದರೆ ಆಗ, 
ಅನಿಸುವುದಿಷ್ಟು ; ಜೀವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮರ ಸ್ವಭಾವ, ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಡಕವಾಗಿ 

ದರೂ ಅವುಗಳ ತಳಹದಿಯಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ 
ಶಕ್ತಿಯ ಅನುಪ್ಪವೇಶ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚೋದನೆ ಅಗತ್ಯ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 

ಎಲ್ಲವೂ ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ದೇವರು ಇರದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಿರದಂ, ಜಗದ್ದಾಪಾ 
ರಕ್ಕೆ ಅವನ ಆಗತ್ಯವುಂಟೆಂಬುದೇ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಶಿಪಾದನೆ, ಹೀಗೆ ತರ್ಕ 

ಬದ್ಧ ಆದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದಲೇ ವಂಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ವಂಶವನ್ನು ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ. 

ಎಲ್ಲೂ ಜಾಳಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದಂ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಆಚಾರ್ಯರಂ ಕಲ್ಪನೆಯ 
ಅಂಶ ಬಳಸದೆ, ವೇದಾಗಮ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಂ ಹೆಜ್ಜೆ 
ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ತಮ್ಮ ತತ್ವವಾದ ವಂಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವೇದ-ಸ್ಮೃತಿಗ್ರಂಥಗಳ ಆಧಾರ 
ವೀಯುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅದ್ಬುತ ತರ್ಕಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ 

ಕಲ್ಪನೆಯ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಲವಕಾಶವಿಲ್ಲವೆಂಬಂದಂ . ಸ್ಪಷ್ಟವೆಂದಂ ತಿಳಿದ 
ವಿದ್ವಾಂಸರೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದಾರೆ. 

ದ್ವೈತತತ್ವಕ್ಕೆ ಅವರೇ 'ತತ್ಕವಾದ'ವೆಂದಂ ಕರೆದಿರುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ; 
ಯೋವಿಪ್ರಲಂಭ ವಿಪರೀತ ಮತಿ ಪ್ರಭೂಶಾನ್ | 

ವಾದಾನ್ ನಿರಸ್ಕ ಕೃತವಾನ್ ಭುವಿ ತತ್ವವಾದವಾ ॥ 

ಇದನ್ನೇ ಅನಂತರ ಬಂದ 'ಟೀಕಾಚಾರ್ಯ'ರೆನ್ನಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ರೀಜಯಶೀರ್ಥರು, ವಾದಿರಾಜ 

ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿರುವುದು ಅವರವರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ 
ಹರಿದಾಸರು ಪ್ರಧಾನತಃ ಮಧ್ವವಂತಾನಂಯಾಯಿಗಳು ''ದ್ವೈತೆ ತತ್ವ''ವನ್ನೇ ಪ್ರಸಾರ 
ಮಾಡಿದವರೆ.. "ಮೋದತೀರ್ಥಮತೆವಿಡಿದಂ ಸುಖಿಯಾಗೋ ಮನುಜ' ಎಂದಂ ಹಾಡಿ 

ದವರಂ. (ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಂ ಅನಂದತೀರ್ಥರೆಂದು ಇದನ್ನೇ 

ಹರಿದಾಸರೆಂ ಸುಖತೀರ್ಥ, ಮೋದತೀರ್ಥ, ಎಂದೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ) 
ಅಂದಾಗ ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ವ ನಾವು ಸಮೀಕ್ಷಿಸಂವಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ (ನೀಯಂವುದಂ 

ಮಧ್ವವಂತ ಪ್ರಶಂಸೆ-ಪರಮತ ಖಂಡನೆ, ಹ೦ದಾಸರಾಗಿರಂವಿಕೆ, ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮಂತ್ಚ 
ಪ್ರತಿಪಾದನೆ, ಹರಿಭಕ್ತಿ-ಪಾರವ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದಶಾವತಾರ ಸುಶಿ 
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ವೈವಿಧ್ಯ, ಮೊದಲಾದ ವಿಜಾರಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಸಾಹಿತ್ಯವಿದಾದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ 

ಅಂಶ ಗಮನಿಸಂವಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಪು ದಾಸರ ಕೆಲವಾರು ಕೃತಿಯನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಲಾಗಿದೆ, 

ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ 
ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ, ಅನಂತಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಣಪರಿಸೂರ್ಣ, ನಿರ್ದೋಷಿ, ಆಶೇಷ 

ಗಂಣಪೊರ್ಣನಾಗಿರಂತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಕೃತಿ-ಜೀವ-ಜಡಾತ್ಮಕವಾದ ಜಗತ್ತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ 

ನಿಂದ ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನವೂ ಸತ್ಯವೂ ಆಗಿದ್ದು ಅವನ ಅಧೀನವೆ 

ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಸಕಲ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುವುದಂ ನಾರಾಯಣನಿಂದಲೇ, ಆದನ್ನೇ 

""ನಾಹೆಂಕರ್ಹೂ ಹರಿಕರ್ತಾ'' ಎನ್ನುವುದು. ಅವನೇ ಯಾವತ್ತೂ ಸರ್ವತಂತ್ರ, 

ಸ್ವತಂತ್ರ, ಫ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೆಂ ನಾರಾಯಣನ ಮೊದಲ ದಾಸಿ, ಅಧೀನೆ. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ 
ದೇವಿಯರಿಂದ ಮೊದಲಗೊಂಡಂ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ, ಜೀವರಿಗೂ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನತೆ. 

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ-ಸ್ಥ ಸ್ವೈರೂಪದಲ್ಲಿದೂ » ಅವರವರಲ್ಲಿ ತಾರಶವ್ಯೂಪೂ ಇದೆ, ಆದರಿಂದಲೆ ಮಧ್ಯಾ 

ಚಾರ್ಯರ ವಾದವನ್ನು "ತಾರತವ್ಯೂವಾದ'ವೆಂದೂ ಕರೆಯಂವ ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ, ವಂಕ್ಷಿಯೇ 
ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಮೊದಲು ಹೇಳಿರುವ ಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೋಗಂವುದಿಲ್ಲ.' ಇದ 

ಸ್ಪ ಯಂ ಶ್ರೀಹರಿಯಿಂದಲೇ ' ನಿರ್ಧರಿತವಾದ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾ! 0ತವೆಂಬುದಂ ಶ್ರೀಮಧ್ಗಾ 

ಚಾರ್ಯರ ಉದ್ಭೋಷ, 

ತತ್ವವಾದದ ಪ್ರಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮನು ""ಸೆದಾಗವ್ಯೊಕೆ ವಿಜ್ಞೇಯಂ ಸವಂತೀಃ 

ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಂಃ'' ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ವೇದಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯತಕ್ಕವನೂ, ಕ್ಷರ-ಆಕ್ಷರರಿಗೂ 

(ನಾಶವಾಗುವ-ನಂಶವಾಗದ) ಅತೀತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀಹರಿಯಂ ಸದಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ 

ಯೊಡಗೂಡಿದ್ದೂ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ವಿಯೋಗವೆಂಬುದಂ ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ತಾನಃ 
ಪೆರಮಾಕ್ಮನ ಪ್ರಥವಂ ದಾಸಿಯೆಂದಂ ''ಅಂಭ್ರಣಿ ಸೂಕ್ತ''ವೆಂಬ ಸೂಕ್ತೈವಂಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 

ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ; ಹಾಗೂ ನಿತ್ಯವಂ.ಕ್ತಳೆನಿಸಿದಾಳೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯರನ್ನು ಅಸಂಸರಿಸ 

ಬ್ರಹ್ಮ, ವಾಯಂ, ಸರಸ್ವ, ಶಿ; ಭಾರತಿ, ಶೇಷ, ಗರುಡ, ರುದ್ರಾದಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ 

ಜೀವರಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜನೆ- ತಾವಂಸರೆಂದಂ ತ್ರಿವಿಧ: ಆಯಾ ಜೀವರು ಶ್ರೀಹರಿ ಕೃಪಃ 
ವಿಶೇಷದಿಂದ "'ಬೇಹವನ್ನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ 'ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಫ 

ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂಚರಿಸಿ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಸ್ಕಾ 

ವನ್ನು. ಪಡೆಯಂತ್ವಾರೆ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾ! ಂತದ ಪ್ರಕಾರ, ಪರವಕಾತ್ಮನ 

ಜೀವವರ್ಗದ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಪದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗಾಗಿಯೆ, ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೈಯ ಚೇತನದ ಆತ್ರ 

ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದಂ,. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಮಾತ್ಮ; 

ಕರುಣೆ ಹಾಗೂ ಅವನ ವಿಹಾರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನ 

ಸಾಧನ ನಡೆಸಿ... ಆತ್ಮವಿಕಾಸ-ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆಯಲಂ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂ 

ಜೀವರಿಗೆ ತನ್ನ ಬಂಧ ವಿಮೋಚನೆಯಾಗಲೆಂಬ ಸದುದಬ್ದೆ. ಶದಿಂದ ಭಗವಂತನು ಜಗತ 

ಸ್ಕಿ ಸ್ಸ ಜನ ಕ್ಷೆ ೈಗೊಂಡಿರುಂವುದಂ, 
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ಜೀವಾಏವತಕು ದುಃಖಿನಃ 
ತೇಷಾಂದುಃಖ ಪ್ರಹೆಣಾಯ ಶ್ವಿತಿರೇಷಾ ಪ್ರವರ್ತತೇ... ... 

ಜೀವರ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿಯೇ ಈ ಶ್ಞಾತಿ ಹೊರಟಂತಿದೆ 

ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಸಕಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಜೀವರಿಂದ ಗೈಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರೂ 
ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರೆ ಕರ್ಮ ಲೇಪವಿಲ್ಲ. ' ಅವನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಮಾಯೆ ಅಲ್ಲ, 

ಯಥಾರ್ಥವಾದದ್ದಾಗಿದೆ ; ಇದು ಸಾಧನ ಭೂದಿಂ-ಸತ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 

ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಯ ಕೆಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಧವರ್ವವರಿತು, ಕರ್ಮಾಚರಣೆ , ಸತ್ಯ, 

ದಯುತ್ಕಾಗ, ಶಿ ವಃ ದ ಮಾನವೀಯಂ ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಜೈಸಿಕೊಂಡು, ನಿಷ್ಕಾವಂ 

ಕರ್ಮ ಗೈಯುತ್ತ, ಶ್ರೀಹರಿ ಸೇವೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ -ತನ್ನ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ-ಸಮಾಜ 

ಹಿತ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವೋಲೇರಿ, ಆಂಶಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಪಡೆದು, 
ಶ್ರವಣ, ವಸನ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ದೃಢತೆಯಿಂದ 
ಬೆಳಸಿ, ಬಿಂಬರೂಪಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೊಂದಿ, ಅವನೆ ಪರಮ 

ಅನಂಗ್ರಹದಿಂದಲೆ ದಿವ್ಯಸ್ವರೂಪಾನಂದವನ್ನು .ನಾವು (ಜೀವರಂ) ಪಡೆಯಬೇಕು. 
ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ '; ಅದರಿಂದ ಇಹದಿಂದ ವಿಮುಖನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಕರ್ತೆವ್ಯಬ್ಬಷ್ಮನಾಗ 

ಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದಂ ವಂಧ್ಯಾಚಾರ್ಕರ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಕರ್ವಯೋಗವನ್ನು ಸತ್ಯ-ಜ್ಞ್ಯಾನ 

ಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರಂವ್ರದರ ವಂಹತ್ವವನ್ನೂ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಂತ್ರದೆ, ಭಗವಂತನ 
ವ್ಯಾಪ್ಟಿಗೆ ಅಖಿಲ ಲೋಕವೂ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದೇ ವೇದ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈಶಾ 
ವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಒಂದಂ ಶ್ಲೋಕ ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತದೆ : "'ಈಶಾವಾಸಿಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ 
ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಕಾಂ ಜಗತ್... ಇದಂ ಯಜಂರ್ವೇದದ ಭಾಗವಾದ್ಮರಿಂದ, ಇದನ್ನು 

'ಸಂಹಿಶೋಪನಿಷತ್' ಎಂದೂ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ, ಹಾಗೂ ಉಪನಿಷತ್ತು-ಬ್ರಾಹ್ಮಣ- 
ಸೂತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವಾಂತರ್ಗತವಾದ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಚೇತನ ಸ್ವರೂಪದ 

ವಿಚಾರ, ನಾನಾ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಿಕೆ, ,..ಆ ದಿವಚೇತನವೇ ಧರ್ಮ 

ನೀತಿಗಳನ್ನೂ ಉತ್ಕಾನಗೊಳಿಸಂವ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬಂದು ವೇದ. ಆದರ ದೃಷ್ಟಾರರೂ 
ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರಂ, (ಓ/ವಿದ್-10 1೧0, ವೇದ ಎಂದರೆ "ತಿಳಿ' 'ಎಂದರ್ಥವೆಂದೂ, 

ತಿಳಿವಿನಾಗರಭೆಂದೂ ವಿದ್ವಾಂಸರಂ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.) ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ “ಹಂಗ್ಯೇದ 
ಭಾಷ್ಯ' ("ಬುಗ್ಭಾಷ್ಕ' ಗ್ರಂಥ)ದಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಿಗೆ ಮೂರಂ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥವುಂಟೆಂದಂ 

ಹೇಳಂವದಿದೆ. ಒಂದು ಭೌತಿಕ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾನಸಿಕ, ಮೂರನೆಯಂದಂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 
ಅರ್ಥ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು 

ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತದ .ಮೇಧಾವಿಗಳ ಧೀವಂಂಶಿಳೆ, ವಂಹರ್ಷಿ ದಯಾನಂದ 

`ಸರಸ್ವತಿ-ಆರವಿಂದ ಘೋಷರಂಥ ಅನುಭಾವಿ. ಸಂತರಂ,[ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿ 
ಗಳು (ವಿವಿಧ ಧರ್ಮದವರು) ನೀಡಿರುವ ವೇದಾರ್ಥಗಳು, ವೇದವಂಂತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ 
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ಅರ್ಥಉಂಟೆಂದು ಸೃಷ್ಟಿಪಡಿಸಂತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ವೇದ ರಹಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸೆ 

ಬೆಳಕನ್ನೆ ಬೀರಿವೆ (ಇತ್ತೀಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಧಾರವಾಡದ ಪ್ರೊ॥ ಕೆ. ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ 

ಚಾರ್ಯ "ವೇದ ವಂತ್ರ ಪರಿಚಯ' ಸಂಪುಟಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ). ವೇದ ವಂಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 

ನಾನಾ ದೇವತಾ ಸ್ತುತಿ, ಸ್ತೋತ್ರ, ಸಂಪದವಿದ್ದರೂ ಅವು ಬಹುದೇವತಾವಾದಿಗಳಲ್ಲ, 
ಏಕೋದೇವಪೂಜೆ, ಏಕೇಶ ೈರತ್ಕ ವನ್ನೇ ಸಾರ:ವಂಥವು, ಅನಾದಿ, ಅಪ್ಪವೆಂಯಂ, ಸರ್ಫಾಂ 

ತರ್ಯಾಮಿ, ಸರ್ಯಶಕ್ತಿ ಒಬ್ಬನೇ, ವಿಶ್ವದೇವ (ಎಶ್ಚೇದೇರ್ವಾ), ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತಿ 

(ಬ್ರಹ್ಮ ಇಸ್ಸೆ 3; ಬ್ರಹ್ಮಪೂತಾ ಪುನಾತುಮಾಮ್), ಪ್ರಜಾಪತಿ (ಪುರುಷಸೂಕ್ತಾದಿ 

ಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ) ಈಶ-ಇವನೇ ನಾನಾ ಹೆಸರುಗಳಂಳೃವನಂ ಒಬ್ಬನೇ, ಇಲ್ಲಿ ದ್ರಷ್ಟಾರರಾದ 
ಉಪನಿಷತ್ಕರ್ತರು ಕಂಡುಕೊಂಡ 'ಬ್ರಹ್ಮನ್' ಸ್ವರೂಪ ನವಂಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. 

ವಿಷ್ಣು ಮಹತ್ವ ದ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ಈ ಆರ್. ಚಿ, ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 

ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ''ಮಡಿದಿರುವಂತೆ: 2... ಈತನಿಗೆ ಯಗ್ಮೆ ೀದದಲ್ಲಿ ಗೌರಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ಕ ರೂ 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು: ವಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಬರತೊಡಗಿತು. ಮಂದೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯ, 
ಪುರಾಣಗಳ ಸವಂಯದಲ್ಲಂತೂ ಈತನಂ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ, ೆ 

ಮಂತ್ರಗಳ ನಂತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳ ಪ್ರಧಾನತೆ 

ಬಂದಿತು. ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಗಳಿಸಿ, ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಒಲುಮೆಗಳಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿಯ 
ಬದುಕು ಸುಖವಾಗಿರಿಸಲು, ಯಾಗಹವಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಬೆಸಗೆಂದಂ 
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಪದ್ಮ ತಿಯಾಯಿತು, ವಿಷ್ಣು; ವೇ ಯಜ್ಞ ಸಂರಕ್ಷಕನೆಂದು ಗೌರವಕ್ಕೆ 

ಪಾತ್ರನಾದರೂ ವಿಷ್ಣು ಎಂದರೆ ಯಜ್ಞ, ಯಜ್ಞವೆಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವೆ ಎಂದು ಅತನನ್ನು 
ಯಜ್ಞ ರಕ್ಷಕ, ಯಜ್ಞ ಪುರುಷ, ಯೆಜ್ಜೈೆ ಶ್ರ ರ, ಯಜ್ಞ ಕ್ರತು, ಯಜ್ಞ ವಾಹನ, ಯಜ್ಞ 

ಭೋಕ್ತ್ಯ ಎಂದೆಲ್ಲ ಗೌರವದಿಂದ ಸಂಭೋಧಿಸುವುದಂ ರೂಢಿಗೆ ಬಂದಿತಂ. ಅವನಿಗೆ 
ಯಾಗದ ಹವಿರ್ಭಾಗ ನೀಡುವುದೂ ಪದ್ಧತಿಯಾಯಿತು. ದೇವತೆಗಳ ಅಭಿವಂತವೆ 

ಇದಾಯಿತು : ಯಾರು ನಮ್ಮ ಲ್ಲಿ ಶ್ರವಂ, ಉಗ್ರ ತಪಸ್ಸು. ಶ್ರದ್ಧೆ, ತ್ಕಾಗ, ಹವನಾದಿಗಳ 
ವಂಲಕ ಯಚ್ಚ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿಗೆ ತಿಳಿಯುವನೋ "ಅವನೇ ನಮ್ಮ ಲ್ಲಿ 

ಶ್ರೇಷ್ಠ. ವಿಷ ವು ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನೆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಸರ್ವ 

ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಈ ವಿಷ್ಣುವೇ ಯಜ್ಞ ಸ್ವರೂಪಿ, ಯಜ್ಞಸ್ವರೂಪನಾದವನೇ ಆದಿತ್ಮ...'' 
ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣವಿನಾರಾಧನೆ, ಸೂರ್ಯನ ಆರಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಿದೆ, ಸೂರ್ಯನಂ 

ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಂಕೇಶನಾಗುತ್ತಾನೆ (ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಸವಂಪ್ಪ ಭಂ... ಸಹಸ್ಪಾಕ್ಷೆಃ 

ಹಸ್ರೆಪಾತ್) ವಿಷ್ಣು ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ನಿಹಿತ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರಂತ್ತಾನೆ. 
ವೃಷ್ಣವ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ, ಯಜ್ಞ ವೆ ಪೂಜೆ, ಹಾಗೂ ದೇವತೆಗಳ 

ಸಂತುಷ್ಮಿಗಾಗಿ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪಶುಬಲಿ ನಿಷಿದ್ಯವೆಂಬುದು. ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ನುವು ಪಶಂಬಲಿ 
ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ವಲ್ಲ ರಾಜಸಿಕ್ಕ ತಾಮಸಿಕ ಆರಾಧನೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಸಾಶ್ಚಿಕ 

ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮ ಪುರಸ್ಕರಿಸಂತ್ಸೆದೆ, 
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ಏಕದೇವತಾ ಉಪಾಸನೆ ಪೂಜೆಯ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂಗವೆಂದು ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆ ವಿಧಿಸಿದೆ, ಇದ 

ರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ದೇವ ದೇವೋತ್ತಮ, ವಿಷ್ಣುವೆ ಸರ್ವೋತ್ಸಮನೆಂದು ಸಾರಲಾಯಿತು, 

(ಇದು ಬೇರೆ ತೆರನಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ. ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಎಂಬ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬಂದಾಗ ದೇವತೆಗಳು ಭೃಗಂ ಖುಷಿಯನ್ನು 
ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಕಳಿಸಿದಾಗ ವಿಷ್ಣು ವೇ ಸರ್ವೋತ್ಸಮನೆಂದಾತ ಸಾರಿದನೆಂದು ಬರುತ್ತದೆ.) 

ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ ಬೆಳೆದಂತೆ, "ನಾರಾಯಣ" ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಆದು 
ಮೈಯಾಂಶಿತಂ. ನರನ ಹೃದಯಂಸ್ಸನೆ ನಾರಾಯಣ; ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಇದಂ ಉಕ್ತ ಆಗಿದೆ. 

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ 'ವಾಸಂದೇವಃ ಸರ್ವವಿಂತಿ' ಎಂದದ್ದು, ಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವ, ನಾರಾಯಣ 
ಒಂದೇ ಎನ್ನಲಾಯಿತು, ಇದಂ ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಭಗವಂತನ ಕಂರಿತ 

ಭಾಗವತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿ, '"ಓಂ ನಮೋ ವಾಸಂದೇವಾಯ'' ಎಂಬ 
ಮಂತ್ರವಾಯಿತಂ. ಧರ್ವುದ ಕೂಲಂಕಷ ವಿವರಣೆಯನ್ನೂ ಭೀಷ್ಮ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ 

ಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ (ವಂ. ಭಾ. : ಶಾಂತಿಪರ್ವ), 'ನಾರಾಯಣೀಯಂ' ಎಂಬ ವಿಭಾಗವೂ 

ಇದೆ, , ಪುರುಷಸೂಕ್ತ ಮಂತ್ರದ ಕರ್ತೃ ನಾರಾಯಣನೆಂಬ ಯಪಿಯೆಂದಂ ಖಂಗ್ವೇದ 
ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ (೫-90) "“ವಿಶ್ವಂ ನಾರಾಯಣಂ ದೇವಂ'' ಎನ್ನವ ಸೂಕ್ತಿ, ಬ್ರಹನ್ಮಿಂಡವು 

ನಾರಾಯಣ ನಾವಂಕ ಪುರುಷನ ವಿಶ್ವರೂಪಾದಿಂದಾಗಿದೆಯೆನ್ನ್ನತ್ತದೆಂಬಂದು ಸಂವಿದಿತ. . 

ನಾರಾಯಣ ಎಂದರೆ, ಬಲ್ಲವರಂ ಹೇಳುವಂತೆ ಮಾನವರ ವಂತ್ತೆ ದೇವತೆಗಳ ವಿರಾವಂ 
ತಾಣ, ಪಾಂಚರಾತ್ರಾಗವಂ, ಪಂಚರಾತ್ರಸೂತ್ರದ ಯಣಗ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾರಾಯಣನೇ 
ಮಾಡಿದ್ದು, ಸವಂಸ್ತರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೀತ ಎಂಬ ಭಾವನೆ 
ಅನಂತರ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿತಂ. 

ಪಾಂಚರಾತ್ರವೇ ಒಂದು ವಿಪುಲ ವಾಜ್ಕಯಂ-ಅದೇ ಒಂದಂ ಆಗವಂ. ತತ 

ಶಾಸ್ತ್ರ, ಮಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ, ಯೋಗ, ದೇವಾಲಯ-ವಂೂರ್ತಿ ನಿವಿಂತಿ, ಶಿಲ್ಪ, ಎಲ್ಲ 

ವಿಚಾರಗಳನ್ನಿದಂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಪಂಚರಾತ್ರದ ಆವಿರ್ಭಾವ ಹೀಗೆ : ಪರಾ, ವ್ಯೂಹ, 
ವಿಭಾವ, ಅಂಶರ್ಯಾವಾನ್, ಅರ್ಚಾ ಎಂದಂ ಐದು ವಂಡಿ (ಐದರಷ್ಟು), . 

ಪರಾ-ದೇವರ ಇಂದ್ರಿಯಾಶೀತವಾದ ಪರಮೋಚ್ಚ ನೆಲೆ. 

ವ್ಯೂಹ-ವಾಸುದೇವ (ಕೃಷ್ಣ), ಸಂಕರ್ಷಣ (ಬಲರಾಮ), ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಆನಿ 
ರಂದ್ಯ. ಇವರನ್ನೆ ಅನಂಕ್ರೆವಂವಾಗಿ ದೇಹ, ಆತ್ಮ, ವಂನಸ್ಸು ಮತ್ತು 
ಅಹಂಕಾರಗಳ ಸಂಕೇತ ಸ್ವರೂಪವೆನ್ನೂತ್ತಾರೆ. 

ವಾಸಂದೇಪ-ಷಡ್ಲುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ-ಭಗವಾನ್ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಂಬಾತ, 

ಜ್ಞಾನ, ಶಕ್ತಿ. ಬಲ, ಐಶ್ವರ್ಯ. ವೀರ್ಯ, ಶೇಜೋಗಂಣ, 
ವಾಸಂದೇವನಿಗೆ ಅರ್ಧಾಂಗಿ-ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, "ನಿತ್ಯಾನಪಾಯಿನಿ' ""ತರ್ತಕ್ಷಾಂತಿ 

ಸಂವರ್ಧಿನೀ'' ಎಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಂಸಿತೆ, ಇದಲ್ಲದೆ ಭೂ-ನೀಳಾದೇವಿಯರೂ 
ಇದ್ದಾರೆ, 
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ವಿಭವ-ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ವೈಭವ, ಭಕ್ತರಂ, ದಾಸರಂ, ಸಾಧು ಸಂತಿ 

ಯೋಗಿಗಳಂ ಬಗೆ ಬಗೆಯಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವ ರೂಪ ವಿಶೇಷಗಳಂ, 

ಆಂತರ್ಯಾವಿಂನ-ಹೃದಯಾಂತರ್ಗತ 

(ವಂಧ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳುವುದೆ ಶ್ರೀಭಾರತೀರವಂಣ ವಂಖ್ಯಪ್ರಾರ್ಣಾಂತರ್ಗತೆ.. 

ಎಂದು) ' 

ಅರ್ಚಾರೂಪ-ದೇವಶಾರಾಧನ, ಪೂಜಾನಂತರ ಉಂಟಾಗುವ ದೇವಸಾನ್ನಿಧ್ಯ. 

ವಿಷ್ಣುಸಾಲಿಗ್ರಾಮು-ಚಕ್ರಾಂಕಿತೆ ಆದದ್ದು-ಅತ್ಯುತ್ತವಂ ಅರ್ಚಾರೂಪ-ವೆಂದಂ ಮನ್ನಣೆ 
ಇದೆ. ಭಗವಂತನ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಂಣಗಳನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಉಪನಿಷತ್ತು ವರ್ಣಿಸುತ್ತವೆ. 

ಇನ್ನು ನಮಗೆ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನನಾಗಿ, ಬಹಂಜನಪ್ಪಿಯನಾಗಿ, 

ರಮ್ಯ ರಂಜಕ ದೇವತೆಯಾಗಿ, ಭಗವತ್ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ, ಲೀಲಾವಿನೋದ ಸ್ವರೂಪಿ 
ಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಧಾನನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣವಾಸಂದೇವಸುತ, ನಂದಗೋಪ ಪ್ರಿಯ. 

ಭಾಗವತ ಧರ್ಮದ ಆರಾಧ್ಯದೈವ. (ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಂಠಿಶು ದಿವೇಚಿಸಂವುದೇ 

ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ.) ಛಾಂದೋಗ್ಯ-ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಭಂಡಾರ 

ಕರ ಅವಿರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ '"...ಪೌರಂಣಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವ ಧರ್ಮವು ಸಮರ 
ಪರಾಜ್ಮುಖವಾಯಿತು : ಮೂರು ಬಗೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಧಾರೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 
ಗೂಡಿದವು. ಅವು ವೂಲತೆಃ ವೇದ ದೇವತಯಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಹರಿದಂ ಬಂದದ್ದೂ ; 

ಎರಡು, ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕ-ತಾತ್ವಿಕ ದೇವತೆಯಾದ ನಾರಾಯಣನಿಂದ ಹರಿದಂ ಬಂದದ್ದು ; 

ಮೂರು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವತೆಯಾದ ವಾಸುದೇವನಿಂದ ಬ: ದದ್ದು. ಈ ಮೂರಂ 

ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳ ಮಿಲನವೇ ಆನಂತರ ಬಂದ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ, ಇನ್ನೂ ಒಂದಂ 
ವಿಚಾರಧಾರೆ ಬಂದಿತು : ಅದೆಂದರೆ, ವಾಸುದೇವ, ಕೃಷ್ಣ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ (ಗೋವಳರ 

ದೇವತೆ) ಅಭಿನ್ನರೆಂದಃ ಭಾವಿಸುವ ವಿಚಾರಧಾರೆ, "ಇದಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು 

ನೀಡಿರಂಪಂಥ ಚಿಂತನಶೀಲ ವಿಚಾರಧಾರೆಯೂ ಸೇರಂತ್ತದೆ. ವೈಷ್ಣವ ವೈಚಾರಿಕರಂ 

ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಉಪನಿಷತ್ತಿನ 'ಬ್ರಹ್ಮನ್' ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ' ನಾರಾಯಣ 

ಅಥವಾ ವಾಸುದೇವ-ಹರಿಯನ್ನು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿದಂದಂ ಕೇಶವೂದಿ ೨೪ ನಾಮಾವಳಿ, 

ವೈಷ್ಣವ ಆರಾಧನೆಯ ಒಂದಂಶವಾಯಿತಂ.'' 

ತೈತ್ತರೀಯ ಆರಣ್ಯಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ (X-119) ಬರುವಂತೆ, 

“ನಾರಾಯಣಾಯ ವಿಧ್ಮಹೇ, ವಾಸುದೇವಾಯ: ಧೀಮಹಿ । 

ಶೆಂನೋ ವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಚೋದಯಾ ತ್'' 

ಕೃಷ್ಣ-ವಾಸುದೇವರ ಪ್ರಾಚೀನತೆ, ಪಾಣಿನಿ ಬಳಸಿರಂವ ''ವಾಸಂದೇವಕ'' ಸೂತ್ರ 

ದಲ್ಲಿ: ಉಲ್ಲೇಖಗೊಂಡಿದೆ, (ಕ್ರಿ. ಶ ೫ನೆ ಶ) ಹೀಗೆ ವೈ ೈಷ್ಣವ ಧರ್ವ, ವಿಷ್ಣು 

ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೪ನೆ ಶತಮಾನದ ಬೆಂಗಾಸ್ತನೀಸ್ ಕ ೈಷ್ಣ್ಯನಾರಾಧನೆಯನ್ನು 
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ಮಥುರಾ ದೇಶದವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿವರ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಕ್ರಿ, ಪೂ. ಎರಡನೆ 

ಶತಮಾನದ ಚಿಸ್ಮಗರ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಧಾರವಿದೆ, 
ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ" ರಾಯಭಾರಿಯಾದ ಹೇಲಿಯೋಡರಸ್ (೧1160185) ಎಂಬಾ 

ತನ್ನನ್ನು 'ಭಾಗವತ' ಎಂದಂ ಕರೆದಂಕೊಂಡಿದಾನೆ, ರಾವಂಕೆ ೈಷ್ಣರ ಅವತಾರ, ಪೂಜೆ, 

ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಪರಿಣವಿ:ಸಿತಂ, ಈಗಲೂ ಇದೆ. ದಶಾವತಾರ 

ವಲ್ಲದೆ (ಪುರಾಣೋಕ್ತ) ಇತರ ಅವತಾರ ಸ್ವರೂಪ ಆದ ಕಪಿಲ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ, 

ಯಷಭ, ವ್ಯಾಸ ಇವರ ಆರಾಧನೆಯಿದ್ದ ರೂ-ರಾವಂಕೃಷ್ಣ ನರಸಿಂಹ. ವರಾಹರೆ 

ಅವತಾರಗಳು ತಂಂಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದೇವಾಲಯ 

ಗಳಿಂದ ಮನಗಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಶೇಷಶಾಯಿಯಾದ ನಂಹಾನಿಜ್ಞಾ- 

ನಾರಾಯಣ, ಆತನ ಪಾದದ ಬಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಾಭಿಯಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದ 

ಕವಂಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ. ಈ ರೂಪವನ್ನು ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನೆಂದಂ ಆರಾಧಿಸಂವುದಂ 

ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮದ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ, ಶಾಸ್ತ್ರ-ರೂಮಾಯ:ಣ, ಭಾರತದ ಶಾಂಶಿ 

ಫರ್ವ-ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ಪನಾವ, ನಾರಾಯಣೀಯ, ಭಾಗವತ, ಗೀತೆ, ವಿಷ್ಣು ಬೃರಾಣ, 

ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂ. , ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರುತಿಪ್ರೂಯವಃದವು. ಪಾಂಚರಾಶ್ರ ಆಗವಂಪದ್ಭಶಿ 

ದೇವಾಲಯದ ಪೂಜಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ, ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಧರ್ಮಾನಂಸ್ಕಾನಕ್ಕೂ ಪ್ರಮಾಣ 

ಆಯಿತು, ದೇವಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತವೆನ್ನ 

ಟಹುದಂ, 'ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳು ವೈಭವೊ'ಪೇತವಾಗಿ ರೂಪಗೊಂಡು, ಸಮಾಜವನ್ನು 

ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ದೇವಾಲಯ ಒಂದಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ, 
ವಿದ್ಯೆಗೆ ಆಗರ, ಎಂದೆನಿಸಿತು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಧಾಏರ೯ಕ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ 

ಗೊಂಡು, ಅವರಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದ್ದ ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿರಂಚಿಗಳನ್ನೂ 
ಭಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಅಭಿವೃಕ್ತಗೊಳಿಸಲುದೆ ದಲ್ಲಿ ಆವಕಾಶ ಲಭಿಸಿದವು, ದೇವಾಲಯೆಂ 
ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಂತ್ತಿದ್ದ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರವಂಗಳಲ್ಲಿ, ಮನದ; (ಕರಣ ಜ್ರ 

ವಾಗಿ ಹೊರಟ ಸ್ವರಸವ್ಮಿಲನದ ಸ್ಟೂತಿಪಾಠ, ವಂಛಂರ ಗಾನನಿನಾದ ಪವಿಶ್ಚ ಧರ್ಮು 

ಗ್ರಂಥ ಭಾಗಗಳ ಪಠನ, ವೇದಘೋಷ, ಮಂತ್ರೋಚ್ಛಾರಣಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಸೈರಾತ್ಮಾಶ 

ಸಾವಬದಾಯಿಂಕವಾಗಿ ಸೃಜಿಸುವ ಗಂಭೀರ ವಾತಾವರಣ, ಗೋಹ್ಲಿ, ಸಂಗೀತ, ನರ್ತನ, 
ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮದ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಮೊದಲಿ 

ನಿಂದಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂಶನ ಆನಂಳಿ ಪಂಹಿವಣವೈಭವವನ್ನೂ, ಆತನ 

ಸೃಷ್ಟಿಯ ವೈನಿಧ್ಯ ವೈಪುಲ್ಯಗಳನ್ನೂ, ಆತನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಂಣವಿರೇಷಗಳನ್ನೂ ಕೊಂಡಾಡಿ 

ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಂಪುದು, ೫ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೂ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಂತ್ತೂ 

ನಾನಾ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪಂಂತ್ರ-ಸ್ಟೋತ್ರ 
ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿನಿಧ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಕ್ಷಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, 

ಸಗದ 
ರ್ಬಿ 
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ಪಾಂಚರಾತ್ರದ ಆಗವಂದಂತೆಯೆಂ ಇನ್ನೊಂದಂ ಶಾಖೆಯೆಂದರೆ ವೈಖಾನಸ ಸೂತ್ರ. 
, ವೈಖಾನಸವೂ ವೈಷ್ಣವ ಆಗಮಂವೆ, ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾರಾಯಣನೆ ಫರವಂ ಆರಾಧ್ಯ 

ದೈವ, ಭಕ್ತನು ನಾರಾಯಣ ಪರನಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ವೈಖಾನಸವನ್ನು ಪ್ರಚಲಿತ 
ಗೊಳಿಸಿದಾತ .ವಿಖಾನಸನೆಂಬಂವವನಂ, ಸ್ವಯಂ ವಿಷ್ಣುವೇ "ನನ್ನ ಅರ್ಜಾ” 

ವಿಗ್ರಹದ ಆರಾಧನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕ್ರೈಮೆಗೊಳಿಸೆಂದಂ” ಆಣೆಮಾಡಿ ಭೂವಿಂಗೆ ಕಳಿಸಿ 

ಕೊಟ್ಟನಂತೆ. ವೈಖಾನಸ ಆಗವಂ ಪಂಥೀಯಂರಂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ.. ಆದರೂ 

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನಂಸರಿಸುವುದು ವೈಖಾನಸ ಪದ್ಧತಿ 

ಯೆನ್ನೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ತಿರಂಪತಿಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ' ವೈಖಾನಸ ಆಗಮ 
ಪೂಜಾ ವಿಧಾನವನ್ನೇ ಅನಂಸರಿಸಂತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ವೈಖಾನಸರ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನಾರಾಯಣನ ಅವಿಭಾಜೈ, 

ಪ್ರಶ್ಯೇಕೆ ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಯಲತಃ ಅಹ್ಮಾನಿಸಲಾದ ದೇವತಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೇ ಹೆಚ್ಚಿನ 

ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ. 6 ಉಳಿದ ದೇವತೆಗಳ ಅಥವಾ ಸತ್ಪೂರಂಷರ ಪ ತ್ರೈ ಕ ಪೂಜೆಗೆ ಆಯಾ 

ದೇವಾಲಯಗಳ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ವೈಖಾನಸ ಪದ್ಧ ಶಿ ಅವಕಾಶವೀಯದು. ಇಷ್ಟಾದರೂ 
ರಾಮಾನುಜರಂ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ವೈಖಾನಸರ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ 

ಕೂಡ ಸಂತರ (ಆಳ್ವಾರರ) ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅವರಿಗೂ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಪ್ಪ 

ದಾಯ ಒಳಕೆಗೆ ಬಂದಿತು, ಇದನ್ನು ತಿರುಪತಿಯೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಬಹ'ದಾಗಿದೆ. ವೈ ೈಷ್ಣವ 

ಪಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಿರುವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ವಂದ್ರಾಧಾರಣ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು 

ವೈಖಾನಸ ಆಗಮ ಮನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. "ವೈ ೈಷ್ಣ ವ ಧರ್ಮ'ದ ದೀಕ್ಷೆಯ ಸಂಕೇತವೇ ಶಂಖ 

ಚ ಮುದ್ರಾಂಕನ, ಇದೇ ರೀತಿ ವೈಖಾನಸರಲ್ಲಿ, ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ 
ದಿವ್ಕ ಪ್ರಬಂಧ ಪಠನಕ್ಕೂ ಆನುವು ನೀಡದು. 

ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮದ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲು 
ಕಾರಣ, ವಿಶಾಲದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ-ವೆ ೈಷ್ನವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅದು ಅಳವಡಂವುದು. ಏಕೆಂದರೆ 

` ಹರಿದಾಸರು ಪ್ರಧಾನತಃ ವೈಷ್ಣವರಾದರೊ ಅವರದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಸ ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸಿದ 

ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯ- ಪದ್ಮ ತ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಹೀಗೆ. ತುಂಬ ಮಿಶ್ಚ ಆದದ್ದು. 

ಭಾರತೀಯರ ವಿವಿಧ ಚಿಂತನಶೀಲಭಾವನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತೆ. ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಸಂಸಂಗತ 

ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಿ ಳಿತೆಗೊಂಡಿರುವುದಂ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತ ಪ್ರಿಯತೆ ಸೂಚಿಸಂತ್ತೆದೆ, 

ಭಗವದಿ ತೆಯಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ. ಧರ್ಮದ ಸಂವಂಧುರ ಸವಂಸ್ಕಯಂವಿದೆ ಹಾಗೂ ವೈಷ್ಣವ 
ರಿಗೆ ಇದೊಂದಂ ವಶೇಷ ಪ್ರಮಾಣ ಗ್ರಂಥ ಕೂಡ, ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸರ್ದಾ ತ 

ರ್ಯಾವಿಂತ್ವ, ಆತನ ಇಂದ್ರಿಯಾತೀತ ವಂಹಿವೆ, ಅಗವ್ಯೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಹೇಳಲಾಗಿದೆ 
ಯಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ, ಕರಫಲತ್ಕಾಗದ ಶ್ರೇಷ್ಠೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒತ್ತಿ 

ಹೇಳುತ್ತದೆ . 
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ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ ಧರ ಪ್ರಚಲಿತಗೊಂಡುದು ಯಾವಾಗ ಎಂಬು ` 

ದಿನ್ನೂ ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ 
ದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಅಶೋಕನ ಧರ್ವಲಿಪಿಗಳ, ಭದ್ರಬಾಹು ವಂನೀಶ್ವರರಂ 

ಪ್ರವಣಬೊಳ್ಳೊ"ಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಥೆಯಿಂದ ಒಂದಂ ವಿಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಂತ್ರದೆ. ಜೈನ- 
ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಕರ್ಣಾಟಕಕ್ಕೆ ಕ್ರಿ. ಪೂ. ಕೆಲವು ಶತಕದ ಹಿಂದೆ ಬಂದ 

ವೆಂಬಂದಂ. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶಾತವಾಹನರು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಅರಸು ವಂಸೆತನ. 
ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಶಿಲಾಲಿಹಿ ದೊರೆತಿವೆ, ಕ್ರಿ. ಪೂ. ೨ನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ 
ಆಂಧ್ರ-ಕರ್ಣಾಟಕದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅವರು ಆಳುತ್ತಿದ್ದು; ದಾಗಿ ತಿಳಿದಂ ಬರಂತ್ರದೆ, 

ಅವರು ವೈದಿಕ ಭರ್ಮಾನಂಯಾಯಿಗಳಂ. ಎರಡನೆ ಶಾತಕರ್ಣೀಯಂ ಕ್ರಿ. ಪೂ. ೧-೨ನೆ 

ಶತಮಾನದ "ನಾನಾಫಢ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಶಿಲಾಶಾಸನ, ಆ ಅರಸರಂ ಆಶ ಕ್ವಮೋಧ, 

ರಾಜಸೂಯಂ ಯಾಗ ವಕಾಡಿದರೆಂದು ತಿಳಿಸಂತ್ರದೆ, ಶಾಸನದ ಆರಂಭ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಇಂದ್ರ, ಸಂಕರ್ಷಣ, ವಾಸಂದೇವರ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿದೆ. ಶಾತವಾಹನನ ನಂತರ ಬಂದ 

ವರು ಬನವಾಸಿಯ ಕದಂಬರಂ, ಇವರಂ ಸಹ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದನುಯಾಯಿಗಳು, 

ವರ್ಣುಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದವರು (ತಾಳಗುಂದದ ಪ್ರಣವೇಶ್ವರ ದೇವ: ಲಯದ 

ಬಳಿಯ ಸ್ತಂಭ ಶಾಸನ) ಕಾಕುತ್ಸ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹರಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಶ್ರದ್ಧೆ 
ಯನ್ನೂ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕದಂಬರ ನಂತರ ತಲಕಾಡಿನ ಗಂಗರು, ಜೈನರಂ (ರನ್ನ 

ಬರೆದ "ಸಾಹಸಭೀವಂ ವಿಜಯ'ದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ ಧವರ್ತಾನಂಯಾಯಿ ಆದ ಭೀವಂನ ಸಾಹಸ 

ಕುರಿತ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿರಂವುದಂ) ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪರಿಪೋಷಕರು. ಇಷ್ಟಾದರೂ 

ಲೊಕ್ಕಿಗುಂಡಿ ಅಥವಾ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಒಂದು ಶಾಶಸದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದಂ 

ಸಾವಿರ ವಂಹಾಜನರಂ ವೈಷ್ಣವ ಗೀತೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರಂತೆ, ಆಂದರೆ 
ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪರಾಯಣ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. (''ವೈಷ್ಣವ ಗೀತಿಕಾವನೋಹರರ್'', 

'ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಶಾಸನ.) ಕ್ರಿ. ಶ. ೬ನೆ ಶದ ವಂಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಶ್ಚಿಮ ಚಾಲಂಕ್ಕರಂ 

ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮದ ಪೋಷಕರೇ. ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಗಂಹೆ, ಗೋಪುರ, ದೇವಾಲಯ 

ಶಿಲ್ಪ ಇದನ್ನು ವಂನದಟ್ಟೂ ಮಾಡಿಕೊಡಂತ್ಹವೆ.30.'"ಪರಮ ಭಾಗವತ”, "'ಶ್ರೀಪೃಥ್ಲೀ 

ವಲ್ಲಭ'' ವಖಂತಾದ ಅವರ ಬಿರಂದಂ, ಅವರಿಗೆ ವಿಷ್ಣಾ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರದ್ಧೆ ತೋರು 

ವಂತಿದೆ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಎಂಬ ಹೆಸರಂ ಅವರಲ್ಲಿ ತಂಂಬ ಬಳೆಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು.: ಇವೆಲ್ಲ 

ಆಧಾರದಿಂದ ' ಶೈವ-ಹಾಗೂ ಇತರ ವೈದಿಕ ಪಂಥಗಳೊಂದಿಗೆಯೆ ಕರ್ಣಾಟಕ-ದಕ್ಷಿಣ 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ .ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಕಾಲದ ಆದಿ ಶತಮಾನದಿಂದಲೆ ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದ 

ತೆನ್ನಬಹಂದು. ' ಅಲ್ಲಿಂದಾಚೆ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಕರಗಿತಂ. ಶೈವ-ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ವಗಳೆರಡೊ 
ನೆಲೆ ನಿಂತವು. ಆನಂತರದ ಕೆಲವು ಸಮಯಂ ಮಯುಗಿಲು ಕವಿದ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ, 
ಬೆಳಗಿದ್ದು ರಾಮಾನಂಜರ ನಂತರವೆ, ಅನಂತರ ಅದು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ, ಪ್ರಬಲಿಸಿದ್ದು 
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` ಇತ್ರಿಹುಸದ ಮಾತೇ ಆಗಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ ಸರ ಆಗಮನ, ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ 

ಹೊಸ ಆಯಾವಂವಿಶ್ರಿತಂ, 

ಮೇಲೆ ಸವೀಕ್ಷಿಸಿರಂವ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ-ತತ್ವದ ಮಾತು ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನು 
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸ್ಥಿತಿ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ?. ಅದಂ ಇನ್ನೊಂದಂ ರೀತಿ 
ಯದಾಗಿತ್ತು, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿರದ ಭಕ್ತಿ ಬಂದದ್ದೆ ದಕ್ಷಿಣದೆಡೆ (ಆಗ್ಗೆ ಇರುವೆ 
ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಹಿಂದೆಯೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ಷಿವಾಹಿನಿ ದ್ರಾವಿಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ 

ಹುಟ್ಟಿ, ಕರ್ಣುಟಕದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ, ಗುರ್ಜರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಖಲಗೊಂಡಿತೆಂಬಂದಂ) 
ತತ್ಸೃ-ತರ್ಕ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ದರ್ಶನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನಿಲುಕದಂಥವು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ 

ಇವು ಅರ್ಥ ಅಗುವ ಅನುಕೂಲ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರೆ ತತ್ತ ಕೈಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದೀತು. 

ವೇದಾದಿ ವಂಂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ವೈದಿಕ ದರ್ಶನಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂಶ್ರ-ಪೃಸ್ಥಾನ 
ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ತಂದರೆ, ಭಾರತ-ಭಾಗವತಿ:ದಿ ಪ್ರರಾಣಗಳು ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಮರಿಗೆ ವೇದ 

ಧರ್ಮಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಲಲಿತ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆಂದೆ ರಚನೆಗೊಂಡವು. ವೈದಿಕ 

ಧರ್ಮ ಎಷ್ಟು ಭಕ್ಷಿ ಖಂಡಿಸಿ ನುಸ್ತಿಕೆವಾದ ಹರಡಲೆತ್ನಿಸಿದ ಜೈನ-ಬೌದ್ಧ ವಂಶಗಳಂ 

ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದ ಪ್ರಾಕೃತ-ಪಾಳಿಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ 
ಬಳಸಿಕೊಂಡವು. ಆದುದರಿಂದ ಇವು ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಹರಡಿ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಪಡೆದವು. 

ರಾಮಾಯೆಣ-ಭಾರತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದವು (ಪಂಪ ಕವಿಯ 

ಭಾರತ) ಜೈನ ಬೌದ್ಧ ಮತಗಳು ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ 

ವಿಶೇಷ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸಿದವು, (ಕ್ರಿ.ಶ.೭-೮ರ ಶತಕಗಳಲ್ಲಿ ಜೈನರು-ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದರು), 
ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆನೇಕ ಕಡೆ ವಾಮಾಚಾರ ಜನರಲ್ಲಿ ದುಷ್ಪಪ್ಪವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆಸಂ 
ವಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಆದವು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಮಹಮ್ಮದೀಯರ ಧಾಳಿ ಹಾಗೂ 

ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ ಪ್ರಸಾರ, ಬಲತ್ಕಾರದ ವಂತಾಂತರ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದೆಡೆ 
ರಾಮಾಯಣಾದಿ ವೈದಿಕ ಗ್ರಂಥ, ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ ಸರಿಯಲು ಮಹವಂದೀಯಂರ 

ಧಾಳಿಯೇ ಕಾರಣ. ಕರ್ಣುಟಕದಲ್ಲಿ ಜೈನ-ಶೈವ-ವೈಷ್ಣವ ಈ ಮೂರಂ ಪಂಥಗಳಂ 

ತಂತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಶ್ರಮಿಸಿದವು, ಇವುಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಸಮಾಜ ಹಿತವೇ 
ಆದರೂ ವೈಷ್ಣವ-ಶೈವ ಧರ್ಮದ ಹಾಗೆ ಜೈನ ಧರ್ಮ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಅತ್ತ 

ವಂಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ ಸಂತರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ವಿಷ್ಣು. ಭಕ್ತಿ ಹರಡಿತ್ತು. 
ರಾಮಾನಂಜರು ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂ ನೆಲಸಿದರು. ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತದ ಪ್ರಮುಖ 
ಗ್ರಂಥಗಳು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ 
ಪ್ರಸಾರ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯಮಗದಾಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ: ಪದಾರ್ಪಣ ಮಾಡಿದ 

ಜೈನ ಧರೂ ನೆಲೆ ತಪ್ಪಿ, ಅವನತಿ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ೧೨ನೆ ಶತಕದಿಂದ ಶೈವ ಮತವು 
ಬಸವೇಶ್ವರರಂಥವರಿಂದ ಹೊಸ ರೂಪ ತಳೆದು ವೀರಶೈವ ಧರ್ವವೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡಿತಂ. 

ಇದಂ ಸವಣಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರವಿಂಸಿದ್ದ ಮಾತ್ರ ನಿಜ. 
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ವೀಶಶೈವ ಮತದ ಶಿವಪೂಜಾ ತತ್ವ, ಕಾಯಕ ತತ್ವ ಜನತೆಗೆ ಪ್ಲ ಕ್ರೈಚಾರಆಗಲಂ ಸ್ವಲ್ಪ 

ಸಮಯಜೇಕಾಯಿತಂ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣುಶ್ರವಂ ಧರ್ಮ ವೇದಾಗಮ ಪ್ರಾವಣಣ್ಯ 
ವನ್ನೂ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ ಅಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಿ ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತರ 

ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ವಾಮಾಚಾರ, ಕಾಪಾಲಿಕ ಧರ್ಮ, ಕ್ಷಂದ್ರ 
ಮತಗಳಿಂದ ನೈಕಿಕ ಮಟ್ಟ ಇಳಿಮೊಗ ಆಯಿಂತಪ್ಪೆ, ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ, ದ್ವೈತತತ್ಯ 
ಈ ಕೊರತೆ ನೀಗಲು ಶ್ರವಿಂಸಿತು. ಹರಿಪಾರಮ್ಯದ ಚಿತೆ, ಅದ್ಬೈತ ಖಂಡನ, ವಿವಿಧ 
ಮತ ಖಂಡನ, ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮತೆಯಂ ಸಾಧಾರ ಪ್ರಶಿಪಾದನ, ವೇದಾಗವಂ ಸ್ಥಾಪನೆ, 

ವೆ ೈಷ್ಠವ ಸಂತರಂ ಕ್ಷಿ ಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಗಳೆಂ ಇವು ಒಂದೊಂದೂ ವಂಹತ್ವದ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮ 

ಸಾಧ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳೆ, ಜನತೆಯನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿಯ ಸಾತ್ವಿಕತೆಯೆಡೆ ಶಿರಂಗಿಸಂವುದಂ, 

ಮನಃ ನೆವ ದೇನ. ಸುಲಭದ ಕಾಯಕವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 

ಕರ್ಣಾಟಕದ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರು, ಹರಿದಾಸ ಸಂತ ಮಹಾನುಭಾವರು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು, 

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶೃವಿಂಸಿದರಂ, ` 
ಹರಿದಾಸರಂ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ. ಧರ್ಮ ಅಭಿವೃಕ್ತಗೊಳಿಸಲು, 

ಹರಿಸರ್ನೋತ ೈವಂತ್ಕ ಸ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಭಾಷೆ ಜನಸಾವನಾನ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ 

ಆಗುವ ತಿಳಿಗನ್ನಡ, ಶೈಲಿಯ ಸರಳ, ಸಹಜವಾದ ಉಪಮೆ ರೂಪಕ, ಇದರ ಜತೆ 
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನಂದನೀಯುತ್ತ ಧರ್ಮ ಶಿಳಿಯಿಸಂವ ಸಂಗೀತದ . ಮಾಧ್ಯವಂ, ` ಕೃತಿ 
ಗಳನ್ನು ಮಧಂರವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದೂ ಮುಂಬೆಳಗಲ್ಲಿ, ಆಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆ ತಂದರೆ, 
ಸಂಜೆ ಹರಿಭಜನೆ ಸಂಕೀರ್ತನ ಸಹ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತವೆನಿಸಂವಂತಾಯಿತಂ, ಹರಿದಾಸ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ವ್ಯಾಪಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಲು ಇದೂ ಒಂದಂ ಕಾರಣ. ವಂಧ್ಕಾಚಾರ್ಯೇರರ 

ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸು-ಜ್ಞಾನಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಂಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಹರಿಪಾರವ್ಮ! 

" ಮಹಾಪ್ರವೋಯಂಗಳಂ, ಮೊದಲಿನಿಂದ ಜನತೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಂ ಬಂದ ನೀತಿ, ಸೆದಾ 

ಚಾರಗಳನ್ನು ಹರಿದಾಸರು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಚಾರ ಮಡುವ "ಧರ್ಮ 
ಗುರು” ಕಾಯಕ ಕೈಗೊಂಡರಂ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂಂದಂವರಿ 

ದಿದೃಲ್ಲದೆ, ವಂಧ್ವಮಂತ ನಿಷ್ಮೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಜೊಲವು-ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತಂ. ಹರಿ 
ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನತಃ ಇರಂವುದೇ ಭಗವಂತನ ದಶಾವತಾರ, ಇತ್ಯಾದಿ ಭಕ್ತಿಯ 

ಪಾತಳಿಯ ಮೇಲೆ. ರಚಿಸಿರಂವ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಭಾರತ ಗ್ರಂಥ, ಹೇಗೆ ಪಂಚವು ವೇದ 

ವೆಂದಂಗೀಕೃತವಾಗಿದೆಯೊ, ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ 
ಹಾಗೂ ಅವರ ಶಿಷ್ಕರನೇಕರ ತತ್ಯಗ್ರಂಥಗಳಂ ಇರುವಂತೆ ಕನ್ನಡ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ, ದ್ವೈತೆ 
ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ರೂಪವೆ ಆಗಿದೆ ; ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಆವಿಭಾಜ 

ಆಂಗವಂದ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದಂ ಆದ ಹರಿಭಕ್ತಿಯೆಂ ದಾಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ, 
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ಹರಿದಾಸರು ನೆ ೈಷ್ಣ ನ ಧರ್ಮ ಕಂಡರಿಸಿರುನ ಪರಿ 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಷೆಲ್ಲಿ “ರಿಲಿಜನ್” (611010) ಎಂದಂ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ 

ದಲ್ಲಿ '"ವಂತೆ'' ಎಂಬಂದಲ್ಲದೆ "“ಧರ್ಮ”' ಎಂಬಂದನ್ನೂ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೇಳಂವುದು 

ವಾಡಿಕೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ಧವಂಣ 861010 ಶಬ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪ್ತಿ 

ಯುಳ್ಳದ್ಧೂ, ಧರ್ಮದ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಅಂಶಗಳಾದ ನಂಬಿಕೆ, 
ಆನಂಭವ, ಶೃದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಂಬಿಕೆ (1817)ಯ 

ಒಂದಂ ಬಲ, ಒಂದು ನೆಮ್ಮುವ ಆಧಾರ, ನವಂಗೆ-ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳನ್ನೊ ಹಾಗೂ 

ಬುದ್ಧಿಗೆ ನಿಲುಕುವ ವಸ್ತು ಪದಾರ್ಥ ಹೊರತಾಗಿ-ಬೇರೆ ಏನೂ ಜಗತ್ತೊಂದಿದೆ ಎಂಬ 

ಆಲೋಚನೆಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನವೆ ನಂಬಿಕೆ ಎನ್ನಬಹಂದು. ಹಾಗೂ ಈ ಚರಾಚರ 
ವಸ್ತುಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ, ಆಲೌಕಿಕತೆಗೆ ನಿಲುಕಬಹಂದಾದ ಒಂದಂ ಶಕ್ತಿ 

ಯೊಂದರ ಇರವು, ಅದರ ಕೈವಾಡ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ದೇವರೆನ್ನ 
ಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿಯದಂ ಭಂಗಂರ, ಭಗವಂತನೆ ಸ್ಥಿರವೆಂದಂ ಪುರಂದರದಾಸರು ತಮ್ಮ 

ಸುಳಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ : “ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ, ಎಲ್ಲ ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ । ಆನೆ ಕಂದಂರೆ 

ಒಂಟಿ ಲೊಳೆಲೊಟ್ಟೆ ಕ 1 ಬಹು ಸೇನೆ ಭಂಡಾರವು ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ ಕ್ಸ 1 ಮಾನಿನಿಯರ ಸಂಗ 

ಲೊಳಲೊಟ್ಟಿ, ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೋಣೀಶನೆಂಬಂದಂ ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ ॥'' ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಈ 

ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ದೂರಾಗುವ, ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ ತಂದಂಕೊಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ದಾಸರಂ 

ನೀಡಿದಾರೆ. ಭಗವಂತನೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ, ಜೀವಚೇತನರೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಆಧೀನರಂ. ಅವನೆ 
ಸ್ತ ತಂತ್ರ: -ಜೀವರಂ ಪರತಂತ್ರ ನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಸ್ಸ ಸರ್ವಾಃ 6ತರ್ಯಾ ವಿಂಯೆಂದೆನಿ 

ಭಗವಂತನ ದಯದಿಂದ ಜೀವ ಈ ಇಹಲೋಕದ ಕ್ಷಣಿಕ 'ಬದಂಕನ್ನೂ ಮಾರಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ 

ಪಥದಲ್ಲಿ ವಂನ್ನಡೆದು ಶಾಶ್ವತ ಸುಖ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುಪಾಡಿದೆ. 

ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ಚಾರಿತ್ರ (ವುಳ್ಳ 'ಪನಾಗಿದ್ದು, ಪರಮೂತ್ಮನನ್ನು ನಮ್ರತೆ, ಹಂಬಲ, ಭಕ್ತಿ 
ಗಳಿಂದ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು, ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಜ್ಞಾನವೊಂದೆ, ಸಾಲದಂ, ಭಕ್ತಿ 

ಅನುಭವ ಅಗತ್ಯ. ನಂಬಿಕೆ-ಶ್ರದ್ಧೆ-ಜೀವನಿಗೆ ಸತ್ಯದ ಬೆಳಕನ್ನೂ ತೋರಂವುದರಲ್ಲಿ 

ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ, . ಅಂದರೆ ಬಂದ್ಧಿ ಜೆತೆ-ಭಾವನೆ ಭಕ್ಷಿ ಸಹ ಬೇಕಂ, ಇವೆಲ್ಲ 

ಸೇರಿದ್ದೆ "ಧರ್ಮ''ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬೋಭೆಗೊಳಂಯವ ವಿಚಾರಗಳಂ, ಬಂದ್ಳಿ, ಅಲ್ಲದೆ, 
ಭಾವನೆ, ಮೈತ್ರಿ, ಭಕ್ತಿ, ಆನಂದ, ಎಲ್ಲವೂ ಅಗತ್ಯ, ಜಗನ್ನಾ ಥದಾಸರೊಂದೆಡೆ 

ಹೇಳಂತ್ಹಾರೆ : “ಫಲವಿದಂ ಬಾಳ್ಗೊದರೆ ಸಿರಿನಿಲಯನ ಗಂಣಗಳ ತಿಳಿದು ಭಜಿಸಂವುದೆ'' 

“'ಶ್ರದ್ಧಾ ಫವಾಲ್ಲಭತೇ ಜ್ಞಾ ನಂ'', ಬ ್ರಶ್ವರಸೆ ಸ್ಪರ್ವ ಭೂತಾನಾಂ ಹೃದ್ಧೆ ಸ್ವೇಶೋಜರ೯ನ 

ಶಿಷ್ಯ; ಶಿ” ಇತ್ಯಾ ದಿ ಗೀತಾ ವಾಕ್ಕ ಧರ್ಮದೆಡೆ ಕೈ ತೋರುತ್ತ, ವೆನ್ನ ಬಹುದು ನಂಟುಗೆ 

ವಿಶ್ಲಾಸೆ ಸೆ, ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಡೆ ಮತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯ ಬಹಂವಂಖ್ಯ ಪಾಶ್ರವಹಿಸಂ 

ಬೆನ್ನ ನಕು, ಇನ್ನು Religion ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ "6" ಎಂಬ ಧಾತು ಸ 

ರೋವಂನ್ ಪಂಡಿಕನಾದ ಸಿಸೆರೋ ಎಂಬಾತ ಆಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾನೆ, Religion 
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" ಇದರ ಅರ್ಥ, "ಸಂಗ್ರಹಿಸು', ''ಪರಿಗಣಿಸಂ-ಗಣನೆಮಾಡು”, "ದೈವೀ ಸಂಪರ್ಕದ 
ಲಕ್ಷಣದೆಡೆ ಲಕ್ಷಿಸಂ"' ಎಂದೂ ಸಿಸೆರೋ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ವಂತ. ಧರ್ಮ, ಮಾನವರಿಗೂ 

ದೇವತೆಗಳಿಗೂ-ದೇವರಿಗೂ ಇರುವ ದೈವಿಕ `ನಂಟೆಂದು ಹೇಳಬಹೇದು. . ಸರ್ 
ವಿಲಿಯಂ ಜೇಮ್ಸ್ ಎಂಬಾತ ತನ್ನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ, : "ಧರ್ಮ ಎಂದರೆ, 

ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅವರ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿನ ಅನುಭವಗಳು, ಭಾವನೆ, ಕ್ರಿಯೆ-ಎಲ್ಲ ಆಗಂತ್ರದೆ,''!3 
ದೇವತಾ ಸಂಬಂಧವೆ ಧರ್ಮವೆಂಬುದು ಜೇಮ್ಸ್ ಅವರ ಅಭಿವಂತ,. ಭಾರತೀಯಂ 

ತತ್ವವೇತ್ವರು, ದಾರ್ಶನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಂವು ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಗವಂನಾರ್ಹ : 

ವೈಶೇಷಿಕೆರು | 

ಯೊ: ಅಭ್ಯುದಯ ನಿಶ್ಚೇಯಸಃದ್ಮಿಃ ಸಧರ್ಮಃ 

(ಯಾವುದರಿಂದ ಅಭ್ಯುದಯ. ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಸಿದ್ಧಿ ಸುವುದೋ ಅದೇ ಧರ್ಮ) 

ಜೈಮಿನಿ ; 

ಚೋದನ ಲಕ್ಷಣೋತರ್ಥೋ ಧರ್ಮಃ 

(ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಚೋದಕ ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳದ್ದೂ ಧರ್ಮ) 

ವೈದಿಕ ಸಿದ್ದಾಂತ : 
ವೇದ ಪ್ರಣಹಿತೋ ಧರ್ಮಃ 
(ವೇದೋಕ್ರವಾದದ್ದೇ ಧರ್ಮ) 

ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ : 

ಆಧಾರಣೋ ಮಹತ್ತೆ ಕೇ ವಾ ಧರ್ಮಸ್ಸ ತು ಮಚ್ಕತೇ 1 

ಯಾವುದು ಧಾರಣ ಮಾಡಬಲ್ಲುದೋ. ರಿಸಬಲ್ಲಂದೋ ಅದನ್ನೂ ಧರ್ಮವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ, 

ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ : 

*'ಧಾರಣಾದ್ಭರ್ಮ ಇತ್ಕಾಹಂಃ । ಧರ್ಮೋ ಧಾರಯಂತಿ ಪ್ರೆಜಾ'।'' ಎಂದರೆ, 

ಧರಿಸುವುದೇ ಧರ್ಮ, ಧರ್ನೂ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡುತ್ತದೆಂಬುವ ಅರ್ಥವೇ 
ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ' 610100 ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಭರ್ಮಕ್ಕಿರಂವ ಅರ್ಥವೆ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ ಧರ್ಮ, ಕಾಣದ ಆದೃಷ್ಟ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ 

ಸಿದುದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಹಾಗೂ ಧರ್ಮವೆಂಬ ದೇವರೆಂದೇ ಆರ್ಥವೀಯಂಂ 

ತ್ತಾರೆ. (ಧಾರಕಾದ್ಧರ್ಮೋ ಹರಿಃ) ಆಂದರೆ ಧರ್ಮವೆಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ್ಕ 
ವಿಶಾಲ ಅರ್ಥವುಂಟೆಂಬಂದನ್ನು ಮನಗಾಣಬಹಂದಾಗಿದೆ. ` ನಶ್ಚರವಾದ ಸಂಸಾರ 

ಬಂಧನದಿಂದ, ಇಹದ ಈತಿ ಬಾಧೆ-ನೋವುಗಳಿಂದ ಮನಂಷ್ಯನಿಗೆ ವೇದೋಕ್ತ ಜ್ಞಾನ 

ತಿಳಿವಿನ ಹಾದಿ, ಅರಿವಿನ ಬೆಳಕು ತೋರಂವ್ರದಾದ್ಧರಿಂದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವೇದೋಕ್ತ, 

ವಾದದ್ದು, 'ಪ್ರಪಂಚ ಧರಿಸಂವಂಥದಂ, ಧರ್ಮ ತನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅದಂ ರಕ್ಷಿಸಿದಾತನನ್ನು 

ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಿಯೆಂದೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ, ಧವರ೯ಯಂತ. ಬದಂಕಂ 
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ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಆದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳಿತೆಂಬಂದೇ ಹಿಂದಿನ ಚಿಂತನ 

ಶಿ:ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ತೆರ್ಕಗಳಿಂದ, ಶಾಸ್ತ್ರದಾಮೋದನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಒಲಿಸಿ 
ಕೊಳ್ಳೆಲುಗದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅನನ್ಯ ಶರಣರಾಗಿ, ದಾಸರಾಗಿ ಭಜಿಸಿ. ನಲಿದ ಕುಣಿದರೆ, 

ಆ ಭಕ್ಷಿಗೆ ಅವನು ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನನಾಗಿ ಬಂದಾನಂ ''ನಾಯವರಾತ್ಮಾ ಪ್ರವಚನೇನ ಲಭ್ಯಃ! 

ನಮೇಧಯಾ ನ ಬಹುನಾಶ್ರುತೀನ'' ಅದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ವಲ ಧರ್ಮ, ಆಂಥ 

ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ, ವಿಷ್ಣೂ ಭಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಹರಿದಾಸರಂ ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಬೋಧಿಸಿ, ಅನಂಸರಿಸಿ 

ರೆಂದಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಸರಿಯಾದ ಹರಿದಾಸನಿಗೆ ಅವನ ಧರಯಂತ-ಸವಕಾಜಕ್ಕೆ ಉಪ 

ಕರಿಸುವ ಬದುಕಿನಿಂದ ಬರುವ ಪರವಂ ಘಲವೆಂಥದು ? 

ತಂಬೂರಿ ವಿಸಟೆದವ ಭವಾಬ್ಧಿಯ ದಾಟಿದವ | 

ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರೊಳು ಸೇರಿದವ | 

ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಟ್ಟಿ ದವ ಖಳರೆದೆ ಮೆಟ್ಟಿದವ 1 

ಗಾಯನ ಮಾಡಿದವ ಹರಿಮೂರ್ಶಿಯ ನೋಡಿದವ | 

ಪ್ರರಂದರವಿಕಲನ ನೋಡಿಡವ ವೈಕುಂಠಕೋಡಿದವ ॥ 

ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ನೊ-ಅದರ ಸಾರ, ಹಾಗೂ ಥಿ ಶ್ರೀ ಮಧ್ಯ ಮತ ತತ್ಸ್ಯ ದ ಆಂಶಗಳನ್ನೊಳ 
ಗೊಂಡ ಒಂದು ಶ್ಲೊ ಸ್ಲೀಕವನ್ನ್ನ ಹರಿದಾಸ ಕೂಟದ ಸಂಘಟಕರಾದ ಣೆ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಯಂರೆಂ 
(ರಾಜಸ; ಭೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದು. ಎಂಬುದ ಇತಿಹಾಸದ ಮಾತು) ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
ಅದನ್ನು 'ನವರತ್ನ ಮಾಲಿಕಾ' ಎಂದೂ ಕರೆಯಂತ್ತಾರೆ, ವಾ ;ಸರಾಯರು ಶ್ರೀಪಾದ 
ರಾಜರ ಶಿಷ್ಯರಂ; ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ತರ್ಕ ಪರಿಣಶಿಯಿಂಂದ ನ್ಯಾಯಾವ್ಯೂತ, ತರ್ಕ 
ಶಾಂಡವ, ಚುದ್ರಿ ಕಾಗ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿ (ಇವರಂ ಪ್ರಹ್ನಾ ಹದನ ಅವತಾರ ಅಂಶರೆಂದೂ, 
ಅನಂತರ ಪುನಃ ೧೭ನೇ ಶ.ದಲ್ಲಿ ಇವರೇ ವಂತ್ಚೈ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ 
ರೆಂದೂ ಹರಿದಾಸರ ಅಭಿಮಂತವಿದೆ) ಮಾಧ್ಯ ವಾಜ್ಮಯ ತಪಸ್ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಯೆನ್ನತ 
ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರು, : ವಂಧ್ರ ಸಮಂತ ನಿಷ್ಠೆ, ಹರಿಸಾರಮ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಈ ಶೊ. ಕ 
ಸರ್ವಪ್ರಿಯ. ಸರ್ವಾದರಣೀಯವನ್ನಿ ಸುತ್ತ ದೆ. 

ಶ್ಲೋಕದ ಪಾಠವಿಂತಿದೆ : 

ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ಭಮತೇ ಹರಿಃ । ಪರತರಂ | ಸತ್ಯಂ ಜಗತ್ತತ್ಸ್ವತೋ 

ಭಿನ್ನಾ ಜೀವಗಣಾ$ ಹರೇರುಚರಾಃ ನೀಚೋಚ್ಚ ಭಾವಂಗತಾಃ 

ಮುಕ್ತಿರ್ನೈಜಸುಖಾನುಭೂತಿರಮಲಾ ಭಕ್ತಿ ಶ್ಯ 'ತತ್ನಾಧನಂ 

ಹ್ಯಕ್ಷಾದಿತ್ರಿತಯಂ ಪ್ರಮಾಣಮಖಿಲಾಮ್ನಾ ್ನಿಯ್ಕೈಕೆ ವೇದ್ಯೋ ಹರಿಃ । 
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ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ವಂಧ್ಮವಂತಸಾರ ಒಂಭತ್ತು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ, , ಶ್ರೀ 
ಹ೨ಯೇ ಸರ್ವೋತ್ತದಂ। ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ! ಭೇದ ನಿಜವಾದದಂ೧್ಣ.. ಜೀವರಲ್ಲಿ 

ಫರಸ್ಸೆರ ತಾರತವ್ಯಾವಿದೆ ! ಎಲ್ಲ ಜೀವರೂ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಆಶ್ರಿತರ (ಅನುಚರಾಃ |) 

ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ತಾರತಮ್ಯವುಂಟಂ(ನೀಚಜೋಚ್ಚ ಭಾವಂಗತ॥।);ವಂಂಕ್ರಿ ಎಂದರೆ ನೈಜ 
ಸುಖಾನುಭವ-ಸ್ಕರೂಪ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಸುಖದ ಅನುಭವವೇ ಮೋಕ್ಷ. ಮುಕ್ತಿಗೆ 

ಭಕ್ತಿಯೇ ಸಾಧನ (ಅಮಲಾ ಭಕ್ತಿಶ್ಚ ತತ್ಕಾಧನಮ್) (ಶ್ರಿತಯಂ ಪ್ರಮಾಣವ್) 

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ. ಅನಂಮಾನ ಮತ್ತು ಶಬ್ಧ-ಇವೇ ವರಂ ಪ್ರಮಾಣಗಳು, ಶ್ರೀ ಹರಿಯನ್ನು 

ವೇದಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಸಾಧ್ಯ (ಆಮ್ನಾಯ್ಕೆ ಕೆ ವೇದ್ಯೋ ಹರಿಃ) ಈ 

ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯವರಂ ಹರಿದಾಸ್ಯ ಭಾವ, ಮಧ್ಯ ಸವಂತನಿಷ್ಕೆ, ಹರಿ 

ಸರ್ವೋತ್ರವಂತ್ಚ, ಹರಿಭಕ್ತಿ-ಇವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಬ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ 

ಕೈಗೊಂಡರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರವಿಸಿದರು. ಹರಿದಾಸ ತನು, ಹರಿದಾಸ್ಕ ಭಾವ, 
ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ವಿಚಾರಾರ್ಹ ಅಂಶ, ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಆದ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕ 
ರಾದ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು, "ತೆಪ್ಪ ವಕಾಡಿರಂವೆ, 'ಕ್ಷವಿಂಸಿ ರಕ್ಷಿಸೆ''ಂದಂ ಕೇಳಂವ್ರದರ 

ಜತೆಗೆ ದಾಸ್ಕಭಾವ, ಸಂಸಾರ-ಇಹದ ಭಂಗುರತೆ, . ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ; 

ತಾನಂ ಸಂಸಾರಿಗಳಲ್ಲವಾದರೂ ಲೌಕಿಕ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ತೊಳಲಂವವರನ್ನು ಕಂಡಂ ಆವ 
ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಂತಿದೆ. “ಹರಿ ನಿನ್ನ ನಾಮಾಶ್ರಯ 

ವಲ್ಲದೆ ಮಂತ್ತೂಂಟಿ,.,,.. ” ಎನ್ನುತ್ತ ""ನೀಕರುಣಿಯೆಂದಂ ನಿನ್ನನಾ ಪಂರೆಹೊಕ್ಕೆ । 

ನೀಕರಿಸದೆ ಎನ್ನ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಕಾಯಯ್ಯ", “ಬೆಂದ ಸಂಸಾರದಿ ಬಂದುನೊಂದು 
ಬಳಲಿದೆನಯ್ಯ ನಂದನಂದನಕಾಯೊ ರಂಗವಿಠಲ" ಎನ್ನವ ಕಳಕಳಿಯೊಂದಿಗೆ, ಡಾಂಭಿಕ 

ತನದಿಂದ ಮನವಿರದ ಧ್ಯಾನ ಲವಲೇಶದಿಂದ ಬೂಟಾಟಿಕೆಯಿಂದ ಏನೂ ಫಲ ಬಾರ 

ದೆಂದೂ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಚಾವಿಂಳನಂಥವರಿಗೇ ವಂಕ್ರಿ ಕರುಣಿಸಿದ್ದೀಯೊ ನನ್ನನ್ನೂ 
ನಿನ್ನ ದಾಸನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೆ ? "ಹರಿದಾಸರ ಸಂಗವೆಂದು ದೊರಕೀತು' 

ಎಂದು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. "“ನಾನೇನಂ ನಿನ್ನ ಭೋಗಭಾಗ್ಯ ಬೇಡಿ ಬಂದಿರಂವೆನೇನೊ ನಿನ್ನ 
ದಾಸರ ದಾಸ್ಯ ಸಾಕು, ನಿನ್ನ ಕಥಾಮೃತ ಕೊಡು, ನಿನ್ನ ನಾಮೋಜ್ಜಾರಣೆ ನೀಡು” 

“ಕೆಡೆಗೆ ನಾಗಪಯಂನ ರಂಗವಿಠಲ ನಾನಿನ್ನ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯುವ ಭಾಗ್ಯ ಸಾಕಂ..,.,. 
“ಇಟ್ಲಾಂಗೆ ಇರಂವೆನೊ ಹರಿಯೆ.,....ನಿನ್ನಯಂ ಭಕ್ತರ ಸಂಗವಿರಲಿ ದಂಷ್ಕಸಂಗ 
ಬ್ಯೂಡ...... ” “ಸರಕಂ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಮ್ಯಾಲಿ ಸುಂಕವುಂಟೆ ದೇವಾ'' ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ 
ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ .ಹಂಬಲವನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. 'ಧ್ಯಾನವು ಕೃತಯಂಗದಿ' ಎಂದು 
ಕಲಿಯಂಗದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನ-ಗಾನದಲಿ ಕೇಶವಯೆಂದು ಹಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ, ಕರೆ 
ನೀಡುವ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಂ, ಹರಿಯನ್ನು ಬೇಡುಂವುದೊಂದು.“ಸರ್ವಾಯಂವವೂ ಹರಿ 

ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರಲಿ, ಎಂಬುದು. ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿಬಲ್ಲರಂ'', "'ನಿನ್ನಧೀನ ' ಶರೀರಕರಣ 
ಚೇಷ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ” ರೆಂಗನಿಶಲನದೆ ಎಲ್ಲ. ಸುತೃತ ದಂಷೃತ ಫಲವಾಧೀನೆವೆಂಬುದನ್ನು 
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*'ಪಾಲೊಳೆಗದ್ದು ನೀರೊಳಗದ್ದು'' ಎಂಡು ಕೋರಂತ್ತ ಹರಿವುತವೇ ಸಮ್ಮತವಯ್ಯ 

ಎಂದಂ ಉದ್ಭೋಹಿಸಂತ್ತಾರೆ, ಹೆರಿಸರ್ವೋತ್ತವಂತೆಯನ್ನೂ ಹಾಗೂ ಆವನ ಒಲುವೆಂ 
ಯಾಗಿ ಸಾರಂವಲ್ಲಿಯಂತೂ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರದಂ ವೀರಾವೇಶ. “ಉರಿಯೊಳೆಗೆ ಬಿದ್ದು 
ಶರೀರವನ್ನೂ ಕಳೆಯಲೊ, ಪರುವತವನೇರುರುಳಲೊ ಕೃಷ್ಣಾ'' ಎನ್ನುತ ಅವರು "ಹರಿ 

ಪರದೈವದೆಂದರಿತು ಭಜಿಸದೆ'ಇರುವವನಲ್ಲ ತಾನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.  ಹರಿಸರ್ವೋತ್ಸಮಂತ್ವ 

ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಂವಲ್ಲಿ "ಹರಿಹರ ವಿರಿಂಚರೊಳಂ ಪರದೈವವರಾರಂ' ಪರವು ವಂಗಿಗಳಂ 

ವಿವಾದ' ವರಾಡಲಂ ಭೃಗಂಖುಷಿಯನ್ನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ವಣಡಲು ಕಳಂಹಿಸಿದ: ಪ್ರಸಂಗವನ್ನೂ 
ಒಂದಂ ಕಥನ ಕವನದಂತೆ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ಮಂಗಳಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ವ ಜನ್ಮಾದಿ 

ಕಾರಣನಾದ ರಂಗವಿಶಲರೇಯನ ನೆಲೆನಂಬಿರೆನ್ನೂತ್ತಾರೆ,  "ಎಂದೆದಂ ಸಿರಿ ಆರಸನೆಂದಂ 

ಶ್ರುತಿ ಸಾರಂತಿದೆ'ಯೆಂದಂದ್ಳರಿಸಂವ ಫ್ರೀಪಾದರಾಜರಂ, '"ಹರಿಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ 
ಹರಿಮೂರ್ತಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಹರಿದಾಸ ಸಂಗವಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸಂರ 

ನದಿಯ ವಿರಾಯಲಿಲ್ಲ...... ” ಎನ್ನುತ್ತ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ “ತೀರ್ಥಪಾದರೆ 

(ಆನಂದತೀರ್ಥರ)ಭಜಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥನಾಗದವನ ಜನ್ಮ ಇ ರ್ಥ" "ಮಾಯ ಮಂತವೊಳ್ಳಿತಲ್ಲ 

ನಿಸಗೆ''ಂದಂ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳನ್ನೂ ಖಂಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಶಠಾರತವಮ್ಯ ಭೇದ 

ಪುಂಟೆಂದಂ ಘೋಷಿಸಂತ್ಪಾರೆ. 

ಮಾಯಮತವೂಳ್ಳಿತಲ್ಲ ನಿನಗೆ 
ನಾಯ ಜನ್ಮವು ಬಾರದೆ ಬಿಡದಲ್ಲ॥ 

ಜಗಕೆ ಕಾರಣದೇವ ತಾನಿರಲು 

ಬೊಗಳಿಕೊಂಬೆ ಭೇಡವಿಲ್ಲೆಂದು 

ತೆಗೆವನು ಯಮ ಬೆನ್ನು ಚರ್ಮ ಇದು 

ಸಗೆಯಲ್ಲ ಕೇಳೋ ತಿಳಿಯೊ ದುಷ್ಕರ್ಮ 

ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿರಲು ನೀನು 
ರೊಕ್ಕವಿಕ್ಕಿ ಮದುವೆ ಆಗುದ್ಕಾಕೊ 

ಚಿಕ್ಕತಂಗಿ ತಾಯಿ ಮೊದಲು ನಿನ್ನ 

ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಒಂದೆಲ್ಲವೇನೊ॥...... 

ಶಂಕರ ಮತಗೆನೀ ಹೊಂದಿ 

ಪಂಕದಲ್ಲಿ ಬಿಳಬೇಕಲ್ಲೊ 

ಸಂಕಟಗೊಳೆಗಾದಿಯಲ್ಲ ನಿನ್ನ 

ಬಿಂಕೆವಮಸರಿಯುವ ಯಮನವರಲ್ಲಿ ॥ 
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ಇನ್ನುದರು ಭೇದಮತವನು ನೀನೆ 
ಚಿನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯೋ ರಂಗವಿಠಲನು 

ತನ್ನ ದಾಸ್ಯವನು ಕೊಟ್ಟು 

ಉನ್ನಂತ ಪದವೀವನು ನಿನಗೆ ॥ 

ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ತತ್ವ ವಾದ ಸಮರ್ಥನೆ, ಹರಿಪಾರವ್ಯ ಪ ಶಕಿಪಾದನೆ, ಶಂಕರರ 

ಅದ್ವೈತ ಖಂಡೆನೆಯೊ 'ಂದಿವೆ. 

” ಅನಂದಶೀರ್ಥರ ಮತವೊಂದಿ ಭಜಿಸದವನ ಜನ್ಮ ವ್ಯರ್ಥವೆನ್ನುವ ಶ್ರೀಪಾದ 

ರಾಜರಂ ಹರಿವಾಸರ (ಏಕಾದಶಿ)ದಂದಂ "ಭಾಗವತರ ವಕ್ಕಾಳದಿಂದ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡ 

ದವನ ಜನ್ಮ'' ವ್ಯರ್ಥವನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಡಂಭಕತನದ ವೈಷ್ಣರವನ್ನು ಟೀಕಿಸುವುದಂತೂ 

ಸರಳ, ಅಷ್ಟೇ ನೇರ | 

ಸುಮ್ಮನೆ ವೈಷ್ಣವ ನೆಂಬಿರಿ ಪರ ಬೊಮ್ಮ ಸುಜ್ಞಾನನರಿಯದ. ಮನುಜನ ಪಗ 

. ಮುಖವ ತೊಳೆದು ನಾಮವನಿಟ್ಟೆನಲ್ಲದೆ 

ಸುಖತೀರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರವನೊಲಿಬೆನೆ ॥ (ಪಂಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೆ ತತ್ವವಾದ) 
[4 

ಸುಖಕೆ ಶೃಂಗಾರಕೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದೆನೆಲ್ಲದೆ 

ಭಕುತಿರಸದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆನೇನಯ್ಯ .,. ... 

ನರೋತ್ತಮರಿಗೆಧಿಕೆ 'ಗೆಂಧರ್ವರಿಗಧಿಕ 

ಸುರೇಂದ್ರೆಗೆಧಿಕೆ ಹರಗಧಿಕ 

ವಿರಿಂಚಿಗಧಿಕ ಸಿರಿಗಧಿಕೆ 

ಹರಿಸರ್ವೊಪ್ಪಮನೆಂದು ಶಿಳಿದೆನೇನಯ್ಯ...... 

ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯವೆಂದು ಪಂಚಭೇದವ ತಿಳಿದು 

ಮಿಗೆರಾಗೆದ್ವೇಷರಿಗಳನು ವರ್ಜಿಸಿ 

ಭಗವಂತನಲೀಲೆ ಶ್ರವಣ ಕಥೆಗಳಿಂದ 

ನಿಗೆಮಗೋಚರನೆಂದು ತಿಳಿದೆನೇವಯ್ಕೆ.,, .. 

ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಚಾರೈರೆ ತತ್ವ, ಹರಿಪಾರಮ್ಮ ಸಹ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಹರಿಯ 
ದಶಾವತಾರ, ನಾರಾಯಣಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಸಂಗ, ಹಾಗೂ ಮೋಹಿನಿ ರೂಪಕ್ಕೆ ಮರುಳಾದ 
ಹರ ಮರೆಂಳಂಗೊಂಡೆ ಪ್ರಸಂಗ. ಉದಹರಿಸುತ್ತ ಹರಿಸಾರವ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಂದರ ರೀತಿ, 

ವಂತಾಚಾರ್ಕರಿಗೆ ತಕ್ಕುದಾದದ್ದೆ “ಕೀರ್ತಿಸಿ `ಜನರೆಲ್ಲ ಹರಿಯಗುಣ್ಯ ಶೃತಾರ್ಥರಾಗಿರೆಂದು 
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ಜನತೆಗೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಅಹಲ್ಯ; ಶಬರಿ, ರಾವಣ ವಧೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು 
ನಿದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕಳಕಳಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿದು : 

ಅನ್ನಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪುಣ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಎನ್ನಮನನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಗಿಸೊ 
ಎನ್ನುಮನನನು ನಿನ್ನೆ ಚರಣದೊಳೊಮ್ಮೆ 

ಇಟ್ಟುಸಲಹೊ ರಂಗ ವಿಠಲ... 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದು, ಹರಿದಾಸಕೂಟ-ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮಗಳ 

ಸಂಘಟನೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣರಾದವರಂ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಯರು. ವ್ಯಾಸ 

ರಾಯರ ಕೊಡುಗೆ ಮಾಧ ಸ ವಾಜ್ಮಯಕ್ಕೇ ಅಭೂತಪೂರ್ವವೆಂದಂ ಹಿಂದೆಯೆ ತಿಳಿಸಿದೆ, 

ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೊರವುಡುವ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ, ವಿಷ್ಣಾ! ಭಕ್ತಿಯ ಹರಿಸರ್ವೋತ್ಸ 

ಮತ್ತ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ, ಹರಿಭಕ್ತಿ-ಗುರುಭಕ್ತಿ ಭಾವಗೀತಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಹಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ 

ದೃಢೆತೆಯಖಳ್ಳದ್ಧೂ, "ನ ಮಾಧವ ಸಮೋಮಂತಃ'' ಎಂಬ ನಿಷ್ಠೆ ಅವರದ್ಕು' ಎಂಬುದನ್ನು 

ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕಂಡಿರಿಸಿರುವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ ' ನಂತರವೆ ನಾವು ಪುರಂದರ 

ದಾಸಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮದ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಗುರಂಶಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 
ಹರಿಭಕ್ತಿಯಷ್ಟೇ ಪ್ರಾವಂಖ್ಯ ಗುರುಭಕ್ತಿಗೂ ನೀಡಿದವರಂ ವ್ಯಾಸರಾಯರಂ, 

ಇವರ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರಂತೇ ವಂಂದಣ ಹರಿದಾಸ 'ಪೀಳಿಗೆಯಪರಿಗೂ ಜಾಡಾಯಂತಂ, ಅಣ್ಮೇ 
ಅಲ್ಲ, ಶಿಷ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಪುರಂದರದಾಸರನ್ನು. ಪ್ರಶಂಸಿಸುವುದೂ ವ್ಯಾಸರಾಯರಿಗೆ 

ತುಂಬ ಪ್ರಿಯಂ. 
ದ್ವೈತ ವುಜ್ಮಯದಲ್ಲಿ ""ಟೀಕಾಚಾರ್ಯ''ರೆಂದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಜಯತೀರ್ಥರನ್ನು 

ಕುರಿತು : ಕ 

ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಂಬೋ ಶೈಂಗಗಳಿಂದ ಸು 
ಧಾದಿಗ್ರಂಥಗಳಿಂಟೊ. ಸ್ಪನೆದಿಂದೊಪ್ಪುತ ತತ್ತ್ವ 

ಬೋಧನೆಯಂಬ ದುಗೃಶಿಷ್ಯ ವತ್ಸಂಗಳಿಗೆ 

ಅದರದೆಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಸುರಧೇಕು: ಎಂದು ಶಂಸನೀಯ ಅದ ನುಡಿ ನುಡಿಯಂ 

ತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ. ಆನಂದತೀರ್ಥರ ̀  ಸ್ಮರಣೆ. ' ಅವತಾರತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ 

ಅವತಾರವಾಗಿ: ಬಂದು ''ಇಪ್ಟೆತ್ತೊಂದು. ಕುವಂತಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪದಿಂದ ಗೆಲಿದು ಭಕ್ತ! 

ಶಲ್ಪವೃಕ್ಷನೆನಿಸಿ ಮೆರೆದ ನಾತ, ಅದ್ವೈತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಿದ್ಧನಡುಗಿಸಿದ ಆರ್ಯ" 
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*ಸಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಮತದಂಗವನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ 

ಕಂಗೆಟ್ಟ ಕುಮತ ದುಸ್ಸಂಗಗಳನಳಿದು 1" ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ 

*`ಡಂಗಂರವ ಸಾರಿರೊ ನಮ್ಮ ಭಾರತಿರವಂಣ ವಾಯೆಂಪೆ ಜಗದ್ಗು ರಂಬೆಂದು'' ಎಂದೂ 

“ವೇದಾಂತ ಡಿಂಡಿವಂ ಮೊಳೆಗಿಸುವ ವ್ಯಾಸರಾಯಂರಂ ""ಉಳಂಹಿ ವೆ ೈಷ್ನವ ವಂತವವನಿ 

ಯೊಳಗೆ'' ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಸ 

ರಾಯರ ಮಧ್ಯಮತ ನಿಷ್ಠೆಯಂತೂ ಏಕನೇವಾದ್ವಿತೀಯ, ಅನೇಕ ಕೃತಿ ರಚನೆ, 

ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಂಥ, ಭಾಷ್ಯ, ಧರ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಂಸಿ 

ಸುವುದೆ ''ಏನೆಂಬೆ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣವ ದೇವಾರ್ಬು" ಅದಕ್ಕೆಂದೆ ವಿಕಾಸಲಾದ ಕೃತಿ 
[7 ಇ ಲ 

ಚರೊಂದು ವೈರಿಗಳ ತರಿದು ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ | 

ಆರೆರಡು ಊದ್ದ ರ್ಯ ಪ್ರಂಡ್ರಗಳ ಭರಿಸಿ ॥ 

ಆರುಮೊರರ ಮೇಲೆ ವೂರಧಿಕ ಕುವಸತಗಳ | 

ಬೇರೊರಸಿ ಕಿತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಸುಟಂಥ ಧೀರೆ ॥ 

1. ಪಾರಮಾರ್ಧಿಕೆ ಪಂಚಭೇದವಂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ....,. 

ಎಂದಂ ತಮ್ಮದೆ ಆದ ನೂತನ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಳಿಸಂತ್ತಾರೆ. 

""ಪಶಿತರೊಳಂ ಎನ್ನಂಥ ಪತಿತರೊಬ್ಬರ ಕಾಣೆ । ಗತಿಯಂ ನೀನಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯೆರಿಲ್ಲ 

“'ಎಂಬಷ್ಟು ನವ್ರೂತೆ, ಎನ್ನಮಂನಕಂಡ ಕಡೆಗೆ ಎರಗುತಿದೆ 1" ನಿನ್ನಲಿ ನಿಲಿಸಿ ಕಾಯೊ'' 
ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಜನತೆಯ ದುರ್ಬಲಮನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿರುವ ಪರಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಧರ್ಮ 
ಪ್ರವಚನಗಳಲ್ಲಿ ತೊಕಡಿಸಂವವರನ್ನೂ ವ್ಯಾಸರಾಯರಂ ಛೇಡಿಸಂವುದಂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ; 

“ನಿದ್ರೆ ಬಂದಿದೆಕೋ ಅನಿ | ರಂದ್ಯನ ಸೇವೆಗೆ ವಿಘ್ನವ ಮಾಡುತ್ತ'' 

ಅಸ್ಪಮಾನದಿಂದ ಉದಯ ವಾಗೋಶನಕೆ | 

ಸ್ವಸ್ಥದಿ ಪಗಡೆ ಪಂಚಿಯನಾಡುತ ॥ 

ವಿಸ್ತಾರದಿ ವೇಷನೋಡಿ. ನಿದ್ರೆಯಿಲ್ಲ 

ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿಯಲು ಪುಸ್ತಕಮಣಿಸುತ...... 

ಹರಿಕಥಾ ಶ್ರವಣವ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುತಲಿ । 

ಪರಮ ಭಕುಶಿಯಿಂದ ಕುಳ್ಳಿರಲು ॥ 

ಕಿರುಗಣ್ಣ ಸೊಟದಿ ಸ್ಮರಣಿ ತಪ್ಪಿಸುತ 1 

ಗುರು ಗುರು ಗುಟ್ಟುತ ಕೊರಳ ತೂಗಿಸುತ ॥ 

"ಎಂಬ ಗೊರಕೆ ಹಿಡಿಯುವವನನ್ನೂ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚು: ತ್ತಾರೆ, ಈಗಲೂ ಇದಂ ಅಪರೂಪ 

ವಲ... 
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ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಗವೆ ಹರಿಕಥಾಮೃತ, ಹರಿಭಕ್ತಿಯಾಚರಣೆ. ಭಾ 

ವಶ ಸಪ್ಪಾಹ, ಪ್ರೆಸ್ತಾಪಿಸಂತ್ರ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ""ಅಂತರಂಗದಲಿ ಹರಿಯಂ ಕಾಣದವನೆ 

ಹಂಟ್ಟುಕುರಂಡನೋ 1 ಸಂತರ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣ ಚರಿತೆ ಕೇಳದವನೆ ) ಜಡೆವಂತಿ ಕಿವುಡನೊ' 
ಎಂದು ಸಾರೆಂತ್ತಾರೆ. ಕೀರ್ತನೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದ್ದು. ಹರಿಭಕ್ತಿ-ಡಂಭತನವೆರಡರ ಸಜೀಃ 

ಚಿತ್ರಣವನ್ನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. "'ಬಲ್ಲವಗಿದ್ಲಿದೆ ವೈಕಂಂಠೆ''ವೆಂದು ಇಹಲೋಕದ ಪ್ರಾವಂಖ 
ತಿಳಿಸುವ ವ್ಯಾಸರಾಯರಂ 

ಹರಿ ಚರಾಚರಾ ಸರ್ವ ಜಗದ್ಯರಿತ । ` 
ಮುರಹರನಿದ್ದುದೆ ವೈಕುಂಠ ॥ 

ನರಹರಿಯಲಿ ನವವಿಧ ಭಕುತಿಗೆ 
ಸರಿಸಮವೆಂಡಗಿಬ್ದವೆಂದು 

ತಿಳಿಸುತ್ತ, ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಶಿಳಿಸಂತ್ಪರೆ. . 

ಹರಿಸರ್ಮೋತ್ತನಂನೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ "ಉಕ್ಕುವ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಕೈಯಿಕ್ಕಲೂ'' 

ಹಿಂಜರಿಯಂವವರಲ್ಲ. “ತಾನೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೆಂಬ ವಂನಂಷ್ಕಾಧವಂನಂ ತಾನಂ “ಜ್ಞಾ ಪ್ಲ 

ಹೀನನಾಗೆ ಲೋ ಕದಾಸನವನೆಂದಂ ಎನ್ನುತ ""ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ'' ಎಂಬ ಅದ್ವೈತ ತತ್ವ 
ವನ್ನೂ ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಹೈತ ವಾಜ್ಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬ ನಿಂದ 

_ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಖಂಡನ, ಮದ್ದ ಸತ ಮಂಡನ ಮಾಡಿದವರು, 

ಹರಿಭಕ್ತಿ-ಹರಿದಾಸರೆಂದರೂ ವ್ಯಾಸರಾಯಂರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಜಿಮಾನ, ಆವರೇ 
ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮದ ಕೌಪಿನ ಕಟ್ಟಾಳಂಗಳಂ, ಎಂದವರ ಅಭಿಮತ, “ಹರಿದಾಸರ ಸಂಗಕಿ 
ಸರಿಯಂಂಟೆ | ಗುರಂಕರುಣಕೆ ಇನ್ನು ಕಡೆಯುಂಟೆ ದೇವ॥"' ಎನ್ನುವ ವ್ಯಾಸರಾಯರು, 

ಹರಿದಾಸರ : ಸಂಗವನಂ ದೇವಗಂಗೆ, ಶ್ರೀವರನಕರುಣಾರಸ, ಚಂದ್ರಬಿಂಬ, ಕಂರಂಡಗೆ 

ದಿವ್ಯಾಂಜನವಿದ್ಧಂತೆ, ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೋಲಿಸಿ `*ಭವಾಜ್ಯಿ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿದ ತಮ್ಮಂಥವರೆ 

ಪಿಡಿದಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸಂಘ್ಟಿಗಳ ಸೇರಿಸುವನರೆಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಾರೆ... ಹರಿದಾಸರ 
ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಣ, ಹರಿಭಕ್ಷಿ-ಕಥೆ ಪ್ರವಚನ ಕುರಿತು ರಚಿಸಿರುವ, ಕೃತಿ ಪಾಠ ನಮಗೆ 

ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವೆಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಕೀರ್ತನೆ ಹರಿದಾಸ ಚರ್ಯೆ ರೂಪಗಳನ್ನು 

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ತಿಳಿಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿಸುತ್ತದೆ : 

ಏನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವರೆ ಸಂಗ ಸುಖವೊ ಎಂಥಾ ಸುಖವೊ ಹರಿಯ ॥ಪ॥ 

ತಂಬೂರಿ ಮೀಟುತ ದ್ವಯ 

ಅಂಬ್ಯಕದಿ ಬಾಷ್ಟ ಬಿಂದು 

ತುಂಬಿ ಆನಂದದಿಂದ 

ಸಂಭೃಮವಾಗಿಹರ ಸಂಗ ॥1/ 
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ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ 

ಲಜ್ಜೆ ಬಿಟ್ಟು ಹರಿಯನಾಮ 

ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತ ಅಘ 

ವರ್ಜಿತರಾಗಿಪ್ಪರ ಸಂಗ ॥24 

ಪುಸ್ನದಿ ಸುಗಂಧ ಹ್ಯಾಗೆ 

ಇಪ್ಪುಜೊ ಕದ್ವತು ಜಗ 

ಬಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳೊಳ 

ಗಿಪ್ಪನೆನ್ನುವರ ಸಂಗ ॥8॥ 

ಶುಚ್ಛ ವಿಷಯವ ತೊರೆದು 

ನಿಶ್ಚಲ ಭಕುತಿಯಿಂದ 
ಅಚ್ಯುತಾನಂತನ ಪಾದ 

ಮೆಚ್ಚಿಸಿದವರ ಸಂಗ ॥4॥ 

ದರ್ವಿಯಂತೆ ಜೀವವನ್ನು 

ಸರ್ವತ್ರ ತಿಳಿದು ಶೇಷ 

ಪರ್ವತ ವಾಸನೆ ಕಂಡು 

ಉರ್ವಿಯೋಳಿಹರ ಸಂಗ  ॥81 

ನಡೆವುದು ನುಡಿವುದು 

ಕೊಡುವುದು ಕೊಂಬುವುದು 

ಒಡೆಯನ ಪ್ರೇರಣೆಯೆಂದು 

ಸುಡಿದು ಹಿಗ್ಗುವರ ಸಂಗ ॥(1 

ಸೃಷ್ಟಿಗೊಡೆಯನ ಮನ 
ವಿಟ್ಟು ಭಜಿಸುತ ಜ್ಞಾನ 
ಶಿಷ್ಮರಾಗಿ ಸಿರಿ ಕೃಷ್ಣ 

ಗಿಷ್ಟರಾಗಿಪ್ಪರ ಸಂಗ ॥7॥ 

ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆರಡು ನಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸರ ಚಿತ್ರಣವೆ ಇದೆ. : ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರೆಂ 

ಸ್ವಯಂ ತಾವೇ ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಕೆಟ್ಟೆ, ತಾಳೆಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಗಾನ, 
ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನೂ 'ವ್ಯಾಸರಾಯರಂ ನೋಡಿ ಹಿಗ್ಗಿದ್ದರಂ ಹಾಗೂ 
ಅವರೂ ಅನಂತರೆ . ಅನಂಸರಿಸಂಕ್ತಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಈ ಕೃತಿ ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯ 

ಕೊಂಡಾಡಂವುದಾದರೂ ಹರಿಭಕ್ತಿ ವಾಡುವ ವೈಷ್ಣವರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರವೀಯಂವುದರಿಂದ 

ಇಡೀ ಕೃತಿ ಪಾಠವನ್ನೆ ಉದ್ಭರಿಸಲಾಗಿದೆಯಷ್ಟೈ,  "'ಫ್ರೀಹೆರಿ ನಾವಂವೆ ಭವರೋಗ 



810 ಹರಿದಾಸ ಆಂಡೋಲನೆ : ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ 

ಹರೆವಾದ ಸಿದ್ಧೌಷಧಿ'',"'ಕವಂಲನಾಭನ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡರೆ''ಯವಂನಾಳವರು 

ಗಳೂ ಆಂಜಿಯಾರ "ಜನ್ಮವೆತ್ತಿ ಮಧ್ವ ಮತದ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಿರೊ'' ಎಂಬುವ 

ವ್ಯಾಸರಾಯರ ವೈಷ್ಣವನಂ ಮಾಡಂಪ ಮಾನಸಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಬಿಂಬೋಪಾಸನದ 

ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಕೃತಿಯನ್ನೆ ರಚಿಸಿ ಹಾಡಿದಂತಿದೆ : 

ಎನ್ನೆ ಬಿಂಬಮೂರುತಿಯ ಪೂಜಿಪೆ ನಾನು ॥ಪ॥ 

ಮನಮುಟ್ಟಿ ಅನುದಿನ ಮರೆಯದೆ ಮರೆಯದೆ ॥ಅ,ಪ.॥ 

ಗಾಶ್ರವೆ ಮಂದಿರ ಹೃದಯವೆ ಮಂಟಪ 
ನೇತ್ರವೆ ಮಹದೀಪ ಹಸ್ತ ಚಾಮರವು 

ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಿ ಶಯನ ನಮಸ್ಕಾರ 

ಸುಸ್ತ್ರ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳು ॥ 

ಎಂಬ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ತುಂಬ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. 
NN ಇನ್ನು ನಂಡಿವ ಹರಿನಾವರಾಮೃತವೇ ಶೀರ್ಥ ಎನ್ನ ಮಂನವೆಂಬುದೇ ದಿವ್ಯ 

ಸಿಂಹಾಸನ''ಬೆನ್ನುತ್ತಾ ವಳಾನಸಿಪೂಚಿ ಆಚರಿಸುವುದು ವರಾಶ್ಚವಲ್ಲ '"ಜನಂವಂ ಜನಂನಂ 

ದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಕಂಡ್ಯ ಹರಿಯೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ ಹಿಗ್ಗುವ ವೈಷ್ಣವ ಜನುವಂವ'' ಎಂದಂ 

ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಕ್ತನ ವಂನ ಅವರದ್ದು. ಹರಿದಾಸ ಸವಸ ಲ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಆಚರಣೆ 
ಹರಿಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ (ಕೇಳಂಗನಾಗಿಯೋ-ಪ್ರವಚಕನಾಗಿಯೋ) ""ಸೇರಿದೆನಂ 

ಸೇರಿದೆನು ಜಗದೀಶನ'' ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 

“ಫೇತ್ರಗಳು ಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡುತಲಿವೆ 

ಶ್ರೋತೃಗಳು ಹರಿಕಥೆಯ ಕೇಳುತಲಿವಿ” 

ವ್ಯಾಸರಾಯರಂ ನಂಡಿವಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಹರಿಕಥೆಯ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಧ್ಯವಂ 

ಆಗಿತ್ತೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಂತ್ತದೆ. ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ನಾದ ಆನಂಸರಣೆ, ಪ್ರಸಾರ, 
ವ್ಯಾಸರಾಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯಂಾಗಿತ್ಸಾ, ಹಾಗೂ ಅದೇ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಶಿರಂಳಾಗಿತ್ತು 

ಎನ್ನಲು ಅವರ ಆನೇಕ ಕೃತಿಗಳಂ ನಿದರ್ಶನ ನಿಲ್ಲಂತ್ರವೆ,. ಅವುಗಳ ಸಾಲಂಗಳಲ್ಲಿ 

ಒಂದೆರಡನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು : 

ಹೆರಿ ಚಿಹ್ನಾಂಕನ ಹರಿದಿನದುಪವಾಸ 1 0 » 
ನೆರೆಯೂರ್ಥ್ಯ ಪುಂಡ್ರ ತುಳಸಿಮಾಲಿಕೆ ॥ 

ಹರಿಯುತ್ಸವ ಸೇವೆ ಹರಿದಾಸರ ಸಂಗ | 
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ಹರಿಪಾದ ತೀರ್ಥವು ಹರಿಯ ನಿರ್ಮಾಲ್ಕವು 1 

ಹರಿಆವರ ಧೂಪ ಶೇಷಗಳು ,........ ಸ 

ಹರಿಚರಿತೆ ಶ್ರವಣ ದುರಿತಕುಚ್ಚಾಟನಂ 

ಹರಿನಾಮ ಕೀರ್ತನ ಭವರೋಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧೌಷಧಂ (ಸುಳಾದಿ) 

ಹರಿಚರಣ ಸ್ಮರಣ ಮುಕ್ತಾಂಗನೆಗಾಕರುಷಣಂ 

ಹರಿಪಾದ ಸೇವನ ಆನಂತಫಲ ಸಾಧನಂ 

ಇಂತೆಂಬೊದೊಂದು ಜಿರ್ಮೆಯೆ ಹರಿಸೇವಿ ಫಲರೂಪ 

ಶ್ಚವಣವೆ ಶುಭದ ಬೆಳಗು, ಕೀರ್ತನೆಯೆ ಲೇಸಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 

ಸ್ಮರಣವೆಚ್ಚ ಸುಖವೆಂಬುದನ: ಭವಸಿದ್ಧ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಸೇವೆ ಮುಕ್ತಿಕನ್ಮಾ ಸೇರುವೆ ॥ 

ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಪು-ವಂಭ್ಸಮತ ನಿಷ್ಠೆ, ಹರಿಸರ್ವೋತ್ಸವಂತೆಯನ್ನೆ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನಾಗಿ 
ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರರಂದರದಾಸರನ್ನ ಅವರ ಭಾವ-ಅನಂಭಾವಗಳ ಕ್ಷ ೈತಿಗಳನ್ನು 

ಆವಲೋಕಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರವಂಖ ಕಾರಣ, ಪುರಂದರದಾಸರಲ್ಲಿದ್ದ 

ನಿಷ್ಠೆ, 

ಮಧ್ಯ: ವಂತವನ್ನಪ್ಪಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪುರಂದರದಾಸ ರಂ ಹರಿಸೇವೆಯನ್ನೆ ಮಹಾ 

ವ್ಯಾಪಾರವೆಂದಂ ಪರಿಗಣಿಸಿ ತಾವು ಗಳಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಹೊನ್ನನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣವೆಂದು, 

ಅಕ್ಷಯ ನಿಧಿಯಾದ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಸೇವೆಗೆ ತೊಡಗಿಸಿದ ಪತ್ನೀ ಕುಲ. ಸಾವಿರವಾಗಲೆಂದಂ 

ಹಾರೈಸಂತ್ರ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ವಂಧುಕರವೃತ್ತಿ, ನವವಿಧಭಕ್ತಿ, ಹರಿದಾಸತ್ವಕ್ಕಿ 
ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಸವಂರ್ಪಣೆ ವಣಡಿಕೊಂಡರು, ವ್ಯಾಸರಾಯರಂಥ ಗಂರಂವರ್ಯ ರೆ 

ಹತ್ತಿರ ಹರಿದಾಸ ದೀಕ್ಷೆ, ತಪ್ತಮಂದ್ರಾಂಕನ, ಪಂಢರಿಗೆಯೆ : ಪಾಂಡುರಂಗನ ಪ್ರಿಯ 

ನಾವಂ ಆದ ವಿಠಲಾಂಕಿತವೂ ಆಯಿತು, ತಾವು ವೈಷ್ಣವ ಹರಿದಾಸರಾದ ಮೆಂಲೆ ಪಡೆದ 

ಒಂದೊಂದಂ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಒಂದೆ.ಹಿದಂ ಕೃ ತಯ ಮೊರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ 
ಪ್ರೀಯಂತ ಪುರಂದರದಾಸರು, ಅವರ ಹರಿದಾಸ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಕ್ರಮೇಣ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತೆ 
ವಿನಾ, ಅವರ ಅನೆಂಭವ-ಜ್ಞಾನಕ್ಷಿತಿಜ ವಿಸ್ತಾ। ರಗೊಂಡಿತೆ ಹೊರತು ಕಿರಿದಾಗಲಿಲ್ಲ, 

ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಂರುಭಕ್ಷಿಗೆ ಹರಿಭಕ್ಷಿಯಷ್ಟೇ ಪ್ರನಂಖ ಸ್ಥಾನ, ಶ್ರೀ 
ಪ್ರರಂದರದಾನ ರು, ವ್ಯಾಸರಾಯರಂಥ ಗಂರಂಗಳು ದೊರೆತದ್ದು ತಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಎಂದು 

ಆನೇಕ ಕಡೆ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಚರಣ ಕೆವಲ ದರುಶನವೆನಗೆ ಏಸು ಜನ್ಮದ 

ಸುಕೃತ ಫಲ ದೊರಕಿತೋ ಎನ್ನ ಸಾಸಿರಕೆಲ ಕೋಟಿ ಪಾವನವಾಯಿತು 1 ಶ್ರೀಶನ್ನ 

ಭಜಿಸುವುದಕಥಿಕಾರಿ ನಾನಾದೆ 1 ದೋಷರೆಹಿಕನಾದ ಪುರಂದರವಿಕಲನ ದಾಸರ ಕರಂಣ 
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ವೆನ್ನಮೇಲೆ ಇರಲಾಗಿ”-ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಮಿತವಾದ ಆನಂದ, ಗುರುಭಕ್ತಿ, “ದೋಷ 
ರಹಿತ'' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿರ್ದೋಷಿ ಎಂಬ ಅನಂದಶೀರ್ಥರ ಶತ್ವೆವಾದದ ತಿರುಳು, 

ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೇಳ್ವೈಸಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಗುರು ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನ! ಗಂರಂ 
ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲದ ಯೋಗ | ಗುರು ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಂ1 ಉರಗನ ಉಪವಾಸ 

ದಂತೆ ಕಾಣಿರೋ 1 ಗಂರಂವ್ಯಾಸರಾಯರೆ ಕರಂಣದಿಂದೆನೆಗೆ | ವರವಂಹಾ ವಂಂಠ್ಚೆಗಳ 
ಉಪದೇಶಿಸಿದರು 1 ಪುರಂದರವಿಠಲನೆ ಪರನೆಂದರುಹಿ | ದಂರಿತ ಭಯಂವನೆಲ್ಲ ಪರಿ 

ಹರಿಸಿದರಾಗಿ''॥ ಎಂದು ಗುರಂಭಕ್ತಿಯನ್ನೂ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ 

ಎಷ್ಟರ ವಂಟ್ಟಿಗೆಂದರೆ : , 

ನಿನ್ನ ದಾಸನಾಗಿ ನಿನ್ನೆಂಜಲುಂಡವನೆ 

ನೀನುದಾಶೀನಮಾಡಿದರೆ ಲೋಗರು ನಗರೆ? 

ನಿನ್ನ ಚರಣ ಕಷುಲವನ್ನು ಕೊರಳಲ್ಲಿ 

ಕಟ್ಟಿಕೊಂಬುವೆ ಪುರಂದರವಿಠಲ 

ಎಂದು ದೇವರನ್ನೇ ಕೇಳಂವಣ್ಟು ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಕಾರ್ಯ, ವಂಧಥ್ವಮಂತ ಪ್ರಸಾರ 
ಪ್ರತಿವಾದಿ ಖಂಡನ ಕುರಿತಂ ಪುರಂದರದಾಸರು ತಿಳಿಸುವುದಿದೆ : 

ಈಸು ಮುನಿಗಳಿದ್ದೇನು ಮಾಡಿದರು | ವ್ಯಾಸಮುನಿ ಮಧ್ವಮತವನುದ್ವರಿಸಿದ | 

ಕಾಸಿಗದಾಧರಮಿಶ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ! ದಾಸನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಧಾರುಣಿಯೊಳಗೆ | 

ಕಾಸಿಮಿಪ್ರ ಪಕ್ಷಧರ ವಾಜಪೇಯ ನಾ । ರಸಿಂಹ ಯೋಗಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಮಿಶ್ರ ಮೊದಲಾದ! 

ವಿದ್ವಾಂಸರ ನೂರೆಂಟುಮಂದಿಯ ಜ 1 ಯಿಸಿ ಜಯ ಪತ್ಚಿಕೆಯನ್ನು ` 
ಪಾಸುದೇವಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ । ಭೂಷಣ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಸಿದ 1 

ಶ್ರೀಶ ಪರಂದರವಿಕಲ ಬ್ರಹ್ಮಾ | ಈಶ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ 1 ಈಶನೆಂದು ಡಂಗುರವ 

ಪೊಯಿಸಿ ಮೆರೆದೆ ಜಗವರಿಯೆ....., 

ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿದ ವ್ಯಾಸರಾಯರಂ "'ವರವಂಧ್ವವಂತವೆಂಬ- ಸಾಗರ 
ದೊಳು ಉದ್ಭರಿಸಿದರು'" ಚಂದ್ರನಂತೆ. .- 

ಇದು ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾದರೆ, - ಪುರಂದರದಾಸರು ತಮ್ಮ ಭಾವತುಮುಲ, 

ಅಂತರಂಗದ ಆರ್ತಭಾವ, ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಜ್ಞಾನ, ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಡಿದಾದ ಎಂಭತ್ತು 

ವರ್ಷದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ "ನೋಟ ನೀತಿ', ಆನಂಭವಿಸಿದೆ, ಭಕ್ತಿಯ ಕೃಷ್ಣ 

ಲೀಲಾ, ` ಅವರನುಸರಿಸಿದ ಪೂಜಾಸತ್ವ್ಯ,' ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಶ್ರೀಪುರಂದರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿವಿಧ 
ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದ ಮಿಂಚಿನಬಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದವರು ಪ್ಪ ಸ್ರಕಟಿಸಿರೆವುದು ತ ತುಂಬ 



ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ-ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ-ಭಕ್ತಿ ವೈವಿಧ್ಯ 8170 

ಉಪಯುಕ್ತ ಅಗಿದೆ. ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆ, ಸುಳಾದಿ, ಉಗಾಭೋಗಗಳು 
ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಪೆಂಚವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸುವಂಥವು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ 

ಭಕ್ತಿಯು ಎಳೆ ಲೋಕಾನುಭವದ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವಿದ್ಧೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಂಬಲವಂತೂ ಹೇಳು 

ವಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. 'ಬಿನ್ನಹಕೆ ಬಾಯಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ ಅನಂತ ಆಪರಾಧವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಾಗಿ'' 
ಎಂದವರು, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನನ್ನು “ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ಸಾಸಿರನಾಮದ ವೆಂಕಟ 

ರಮಣ'' ಎಂದು ಸೆರಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡುತ್ತಾರೆ. 'ಹರಿದಾಸರ ಸಂಯಮ, ಸಹನೆಗೆ ಮಿತಿ 

ಬೇಡವೆ? 

ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರೆಂದೆನಿಸಿದ ಜನರು ಭಂಗಪಡಲೀಬೇಕು (ಉಗಾಭೋಗ) 

ಪ್ರತಿದಿನ ಅನ್ನೆ ಉದಕ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಕಾಣದೆ ಇರಬೇಕು 

ಬೆನ್ನತ್ತಿ ರೋಗಗಳು ಹತ್ತಿ ಇರಲಿಬೇಕು 

ತನ್ನವರ ಕೈಯಿಂದ ಛೀ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು 

ಪನ್ನಗಶಯನ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲಾ 

ಇದಂ ದಾಸನ ಪರಿಯಾದರೆ ಅವನು ಬದಂಕುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಆಂದರೆ, ಏನೇ ಅಗಲಿ, 

ಅವಗಢ ಬರಲಿ, ಹರಿದಾಸಪಥ-ಹರಿಪಂಥ ಬಿಡಬಾರದೆಂಬ ದೃಢತ್ಕ ೫ ರೂಢಿಸಿ-ರೂಪಿಸಿ 

ಕೊಳ್ಳೆ ಜೇಕೆಂಬಂದೆ ದಾಸರ ಮತ, ಶ್ರೀಹರಿಯ ಒಂದು ಅವತಾರವೆ ಆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ 
ದರ್ಶನ, ಕೃಷ್ಣವ್ರೂರುತಿ ಬಗ್ಗೆಯಂತೂ ಅವರು ಅನೇಕ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದರೂ, 

ದಣಿಯರು. 

ಮೂರುತಿಯನೆ ನಿಲ್ಲಿಸೊ ಮಾಧವ ನಿನ್ನ 

ಎಳಶುಳಸಿಯ ವನಮಾಲೆಯು ಕೊರಳೊಳು 

ಹೊಳೆವ ಪೀತಾಂಬರದುಡೆಯಲೊಪ್ಪುವ. ನಿನ್ನ! 

ಮುತ್ತಿನಹಾರ ನವರತ್ನದುಂಗರ: ಬೆರಳ 
ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀಲಕುವಿಯಂು' ಉದರದಲೊಪ್ಪುವ ನಿನ್ನ ॥ | 

ಭಕ್ತರ ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪತರುವೆಂಬ 

ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಪೆರಂದರವಿಶಲಸೆ ನಿನ್ನ ॥ 

ಇಂಥ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡ ನಂತರ “ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ-ಕಣ್ಣ ವಂಂದೆ ನಿಂತಿದಂತಿದೆ'' 
ಎಂದು ವಂತ್ರೆ ಭಾವಪರವಶರಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ. ಇದಂ-ಈ ಒಂದಂ 

ಭಕ್ತಿಯ ಅವಸ್ಥೆ, ತುಮುಲ ಸಾಮಾನ್ಯ: "ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡೆನಭ್ಯೂತನ, ಕಂಚಿ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ 

ಕರಿರಾಜ ವರದನ'” ಎಂದಂ ಅನಂತರ ಹೊಗಳುವಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪುರಂದರರಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು 
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ಭಾವಾವೇಶ ಒಡಮೂಡಿತ್ತೊ ಪುಂರಂದರದಾಸರ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮಾನಂಸಂಧಾನದ ವಿವಿಧ 

ಮಜಲು ಬೇರೆ ನಾಮ ಯಾವ ದಾಸರಲ್ಲೂ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಕಾಣೆವು. ಹರಿದಾಸ 

ರಾಗಲು ಎಷ್ಟೂ ಸುಕೃತವೆಂದಂ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ, ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದು ನವೊ ಅಷ್ಟೆ ಕಪಟಿಗಳನ್ನು 

ಕಂಡರೆ ಕೋಪ. ಇದನ್ನ ವ್ಯಾಸರಾಯರಲ್ಲೂ ಕಂಡಿದೇವೆ. 

ದಾಸೆನೆಂಕಾಗುವೆನು ದಧರೆಯೊಳಗೆ ನಾನು | 

ವಾಸುದೇವನಲಿ ಲೇಶ ಭಕುಶಿಯ ಕಾಣೆ ಕ್ವ 
ಗೊಟನಾಮವ ಹೊಡೆದು ಗುಂಡುತಂಬಿಗೆ ಹಿಡಿದು 1 

`'ಗೋಟಂಚು ಧೋತರ ಮಡಿಯನುಟ್ಟು ॥ 

ದಾಟುಗಾಲಿಡುತ ನಾಧರೆಯೊಳಗೆ ಬರವೆನ್ನ ॥ 

ಬೂಟಕತನೆ ನೋಡಿ ಭ್ರಮಿಸದಿರಿ ಜನರೆ ॥ 

ಹುಸರ್ವೊೋತ್ತವಂತ್ವ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರಂ ವೀರ ವೈಷ್ಣವ 
ರಾಗುತ್ತಾ ಬಗೆ ಬಗೆಯಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಹರಿಯೆ ಸರ್ವೋತೃಷ್ಠ ನೆಂದ : 

ಹೊಡೀ ನಗಾರಿಮೇಲೆ ಕೈಯಾ । 

ಅನಂದ ಮದವೇರಿ ಘಡ ಫಡ ॥ 

ಮೃತಸೆಖನೆ ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಭಚಿಪರಘ 

ಬಿಡಿಸಿಕಾಯ್ದ ಜಗದೊಡೆಯ ಶ್ರೀಹರಿಯೆಂಬ ॥ 

ಹರಿಯೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಹರಿಯೇ ಪರದೈವತ । 

ಹರಿಯೆ ಸರ್ವಂ ವಿಷ್ಠುಮಯಂ ಜಗತು ॥ಷ॥ 

ಹರಿಯಲ್ಲದನ್ಯತ್ರ ದೈವಗಳವಂವೆಂದು 

ಉರಗನೆ ಮುಡಿಯ ನಾರಾದರೆತ್ತಲಿ... ೮ 

ವಿಧಾತೃ ದೇವತೆಗಳೂ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹಿಂದೆ । 

ಇದಕೆ ತಬ್ಬಿದರೆ ಫಣಿ ಫಣವ ಹಿಡಿವೆ । 

ಸಕಲ ತೀರ್ಥಗಳಿಲ್ಲ ಸಾಲಗ್ರಾಮದ ಹಿಂದೆ | 

ಪ್ರಕಟ ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲ ಭಾರತದ ಹಿಂದೆ... 

ಮತಗಳಿಲ್ಲವು ಮಧ್ವಮತದ ಸಾರದ ಹಿಂದೆ ॥ 

ಕ್ಷ 

ಹರಿಯಂಸ್ಕಃ ರಣೆ, ಕಥೆ, ಭಜನಗೋಷ್ಠಿ ಇರುವೆಡೆ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ತೀರ್ಥಗಳೂ ಪರೂರ್ತಿಭವಿಸಿ 

ಬಂದಂ ಮಡುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವರಂತೆ ಇದಂ ಶ್ರೀಪುರಂದರರ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಂಬಂಗೆ ಹಾಗೂ 

ಆ ಹರಿಯೆ ಎಲ್ಲ ಬಲ “ಸಕಲ ಗ್ರಹಬಲ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷ'' ನವರಿಗೆ ; 
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ಎಲ್ಲಿ ಹರಿಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗವೊ | 

ಅಲ್ಲಿ ಗೆಂಗಾ-ಯವೂನೆ-ಗೋದಾ-ಸರಸ್ವಕಿ-ಸಿಂಧಂ । 

ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥಗಳು ಬಂದು ಎಣೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವವು । 

ವಲ್ಲಭ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಶಲ ಮೆಚ್ಚುವನು ॥ 

ಜಯಜಯಾ ಹರಿಯೆಂಬುವುದೇ ಸುದಿನವು 1 

ಜಯ ಹರಿಯೆಂಬುವುದೇ ತಾರಾಬಲವು | 

ಜಯ ಹರಿಯೆಂಬುವುದೇ ಚೆಂದ್ರೆಬಲವು | 

ಜಯ ಹರಿಯೆಂಬುವುದೇ ಫಿದ್ಯಾಬಲವು | 

ಜಯ ಹರಿಯೆಂಬುವುಂೀ ದೈವಬಲವು | 

ಜಯ ಹರಿ ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಬಲವಯ್ಯ ಸುಜನರಿಗೆ ॥ 

ಎಂದಂ ಶಂಸಿಸಂತ್ರ, "ಹರಿ ಭಜನೆ ಮಾಡೋ ನಿರಂತರ |! ಪರಗಶಿಗಿದು ನಿರ್ಧಾರ 

ನೋಡೋ" ಎನ್ನುವ ಎಚ್ಚರದ ಮೆಚ್ಚ ಮಾಠನ್ನೂ ಆಡಂತ್ತಾ ರೆ. ಹರಿದಾಸ ರೆಲ್ಲರ 

ಪಾಲಿಗೆ ಶ್ರೀಹರಿನಾವಂ ಸ್ಥೆ ರಣೆ 'ಪಾವನ ಮುಚು! ದಂ' ಮಾತ್ರವಲ್ಲ "ಭೂವಲಯದೊಳು 

ಈವದಿಷ್ಟಾರ್ಥವ' , ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಶ್ರೀನಾಮ ಸುಧಾರಸ ಅವರಿಗೆ ಜೇನಂ 

ತಂಪ್ಪದಂತೆ ರಂಚಿ : ಆರದ ಪಾಕವದು 

ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಶ್ರೀನಾಮ ಸುಧಾರಸ । 

ಏನು ರುಚಿಯೊ ಕಾಣೆ ಜೇನುಶುಪ್ಪದಂತೆ. ॥1॥ 

ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರಸಿದ ಚೊಕ್ಕ ಪಾನಕದಂತೆ 
ಮುಕ್ಕು ಮಾಣಿಸುತಿದೆ ರಕ್ಕಸಾರಿಯ ಧ್ಯಾನ, ॥2॥ 

ಕದಳಿ ಖರ್ಜೂರ ದಾಕ್ಷಿ ಇದಕೊ ಇನ್ಮಿಗಿಲಾಗಿ 

ಮುದಕೊಡುವುದು ಜಿಹೈೆಗೊದಗಿದ ತಕ್ಷಣ 181 

ಕಾಸಿದ ಕೆನೆವಾಲ ದೂಷಿಸಂವಂತಿದೆ । ಏನಂ ರಂಚಿಯೊ ಹರಿದಾಸರೆಲ್ಲರಿಗೆ-ಎಂದು 

ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು. ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮಹತ್ವ 
ಎಷ್ಟು ವರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಭಕ್ತಿಯೊ ಹಾಗೆಯೆ 'ನಿರ್ವಾಜ್ಯ ಪ್ರೇವಂ', "ಅಹೇತು ಪ್ರೇಮ” 

ವಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ಮರೆಷ್ಟೂ ಬಿಟ್ಟರೆಷ್ಟು ?: ತರ್ಕ, ಯಜ್ಞ, ಡಾಂಭಿಕ ಕೂಗಾಟ, 

ಬೂಟಾಟಿಕೆ, ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಅಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಅಮಲ ಭಕ್ತಿ-ನಿರ್ಮಲ 
ಭಕ್ಷಿ-ವಚನಕಾರರ "ಭಕ್ಷಿ. ಪಿ ಬ್ರಯತೆ'ಯಯೂ ಧ್ವನಿಗೈದಿದೆ. “ಕಳನ ಶೋ. ಹರಿ ತಾಳನೊ | 
ತಾಳ ಮೇಳಗಳಿದ್ದು ಪ್ರೀಮನಿ್ಲದ ಗಾನ'' ಎಂಬ ಸುವಿಖ್ಯಾತ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪುರೆಂದರ 

ದಾಸರಂ ಸಾರುವಂತೆ, 



382 - ಹರಿದಾಸ ಅಂದೋಲನ : ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ 

ತಂಬೂರಿ ಮೊದಲಾದ ಅಖಿಳ ವಾದ್ಮಗಳಿದ್ದು | 

ಕೊಂಬು ಕೊಳಲು ಧ್ವನಿ ಸ್ವರಗಳಿದ್ದು 1 

ತುಂಬುರು ನಾರದರ ಗಾನ ಕೇಳುವ ಹರಿ । 

ನೆಂಬಲಾರ ಈ ಡಂಭಕದ ಕೂಗಾಟ 111 

ನಾನಾ ಬಗೆಯ ರಾಗೆ ಭಾವ ತಿಳಿದು ಸ್ವರ | 

ಜ್ಞಾನ ಮನೋಧರ್ಮ ಜಾತಿಯಿದ್ದು ॥ 

ದಾನವಾರಿಯ ದಿವ್ಯನಾಮರಹಿತವಾದ | 

ಹೀನ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮನವಿಶ್ಲು 121 

ಅಡಿಗಡಿಗಾನೆಂದ ಬಾಷ್ಟಪುಳಕದಿಂದ । 

ನಡೆನುಡಿಗೆ ಶ್ರೀಹಂಯೆನ್ನೂತ ॥ 

ದೃಢಭಕ್ತರನು ಕೂಡಿ ಹರಿ ಕೀರ್ತನೆ ಪಾಡಿ । 

ಕಡೆಗೆ ಪುರಂದರವಿಠಲನೆಂದರೆ ಕೆಳ್ಚ. 18 

ಎಂಬಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಅರ್ತತೆ ಇದ್ದರೆ, ಹಂಬಲವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವಿಠ್ಮಲನೊಲಿವನೆಂಬುದೂ 
ತಿಳಿಯೆಬೇಕಾಬ್ದೆ. ಇದು ''ನಾದಪ್ರಿ! ಯನೂ ಅಲ್ಲ ವೇದಪ್ಪಿ! ಯನೂ ಅಲ್ಲ ಭಕ್ಷಿಪ್ಪಿಯ 
ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ” ಎಂಬ ವಚನ ಸಾಲನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ... ಇದಲ್ಲದೆ 

* ಹರಿದಾಸರಂ ಜನತೆಗೆ ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೇಳೆಂವುದೂ ಇದೇ: '"ನಾಲಿಗ್ಸೆ 

ಮಂರಿದಿತೊ ನೆಗ್ಗಿಲ ಕೊನೆ ಮುಳ್ಳು 1 ಬಾಲಕತನದಲ್ಲಿ ಭೂತಹಿಡಿಯಿತೊ'' ಎನಾಯ್ಡು 

ನಿಮಗೆ? ಎಂದಂ ಕೆಚ್ಚಿ ನಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಾ ರೆ 

ಅಂದೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದರು ಕಾಣೊ | ಇಂದಿರಾಪತಿ ಪರದೈನಕವೆಂಬುದ ಪಣ 

ಎ ವೇದೈಶ್ವ ಸರ್ವೈರಹಮೇವ ವೇದ್ಯ । 

ವೇದ ವಿಧಾಯಕ ನಾಮದವನಾ 1 

ಬಿಡು ಭಾಸುಡನುತದ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಯೆ। 

ಬಿಡದೆ ಮಾಡು ವೈಷ್ಣವ ಸಂಗವ ॥...... 
ಹರಿಯಾಧಿಕ 'ಹರನಧಿಕೆ ಎಂದುಹೋರಾಡದಿರಿ 1 

ಹರಿಹರರ ಭಕ್ತರೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಲೋಕದೊಳು /ಪ॥ 

ಎಂಬ ಹೋಲಿಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಂವುದರ ಜತೆ ಅದ್ವೈತ ಖಂಡನವೂ ನಡೆದಿದೆ ; 

ಎಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಎಂಬವರ ಎರಡು ದಾಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 1 
ಹಲ್ಲುದಾರೆ ಬಡಿಯಬೇಕು ಹರಿಭಕ್ತಿರಾದನರು ॥ 

ಸಲ್ಲದು ಸಲ್ಲದು, ಈ ಮಾತು ಇದಕೆ ಸಂಶಯ ಬೇಡ ॥ 
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ರಿಸರ್ವೋತ್ಸಮತೆಯ ಜತೆಗೇ ವಂಭ್ಯಮತ ನಿಷ್ಠೆ, ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರಲ್ಲಿ 

ಮಿಗಿಲಾದುದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ (ವ್ಯಾಸರಾಯರ) ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದಂತಿದೆ 

ಸತ್ಯ ಜಗೆತಿದು ಪಂಚಭೇದವು, ನಿತ್ಯ ಶ್ರೀಗೋದಿಂದನ । 

ಕೃತ್ಯ ತಿಳಿದು ತಾರತಮ್ಮದಿ ಕೃಷ್ಣನಧಿಕೆಂದು ಸಾರಿರೈ 1 

ಜೀವ ಈಶಗೆ ಭೇದ ಸರ್ವತ್ರ ಜೀವಜೀವಕೆ ಭೇದವು 

ಜೀವ ಜಡರೊಳು ಭೇದ ಜಡ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ॥ 

ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಂಧೃವಂತದ ಅನೇಕ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಪ್ರವೆೀಯಂಗಳೆನ್ನು ಶ್ರೀಸಾವಣನ್ಯ 

ರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಲಲಿತ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಹರಿಸರ್ವೋತ್ತವಂ 
ನೆಂದಂ ಸಾರಂವಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿ '"ಈ ಪರಿಯಂ ಸೊಬಗಾವ ದೇವರೂಳು ಕಾಣೆ | 

ಗೋಪೀಜನಪ್ಪಯ ಗೋಪಾಲಗಲ್ಲದೆ'' ಉತ್ಸವಂ ನಿದರ್ಶನ, ಇದಲ್ಲದೆ ಹರಿದಾಸರಿಗೆ 

ಜಾಗೃತಿ; ಹರಿಭಕುತಿ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಪ್ರರಂದರದಾಸರ ಕಳಕಳಿ ತಂಂಬ | 

ಹರಿಭಕುತಿ ಸುಖವು ಅನುಭವಿಗಲ್ಲದೆ ಮಿಕ್ಕ 1 
ನೆರ ಕುರಿಗಳದರ ಸಖ್ಯವ ಬಲ್ಲರೆ. ...... 

ಎಂದ ಹೇಳಿ ಹರಭಕ್ತಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ವಂಖ್ಯವೆ. ವಿನಾ ವಯಸ್ಸೆಲ್ಲ ಎಂದೂ ಶಿಳಿಸಂತ್ತಾರೆ. 

ತರಳ ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಧ್ರುವ, ಮಂತಾದ ಭಕ್ತ, ರ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಂತ್ತ್ತಾರೆ,. ""ತಾಸಂ 

ಜಾರಿಸುತಿದೆ ಕೇಳಿ ಹರಿದಾಸರೆಲ್ಲ !"' ಎಂಬಂದಂ ಜಾಗೃತಿ ಭಾವದ ಹಾಡು, ` 

ಹಾಸು ಮಂಚ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಹಗಲು ಇರಳು 

ಹೇಸರಗತ್ಸೆಯಂತೆ ಹೊರಳಿ-ಸ್ತ್ರೀಯರೊಡಗೂಡಿ... ... 

ಬೇಸರದೆ ನಿತ್ಯ ಉರುಳಿ ॥......«.. ಸ 

ಎಂದಂ ಹೇಳಂತ್ಸ 

ಸಿಂಗಾರವಂದ ದೇಹವೆಲ್ಲ 1 ಅಂಗವಳಿದು ಮುರಿದುಬೀಳೆ | 
ಅಂಗಳಿಗುತ್ಮ ಸೇರಿದಾಗ । ರಂಗನ ಧ್ಯಾನವು ದೊರೆಯದೊ 

ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ತಾರತಮ್ಯ ವಾದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ ಪುರಂದರೆ 

ದಾಸರೆ, ಈ ಒಂದಂ ಉಗಾಭೋಗ ; 

ನಿತ್ಯ ಪಶಿಭಾವ ಶ್ರೀ ಲಕುಮಿಪಶಿಗಯ್ಮ 1 

ನಿತ್ಯ ಪುತ್ತಭಾವ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಣರಿಗೆ । 

- ನಿತ್ಯ ಪೌತ್ರಭಾವ ಗರುಡ್ಯ ಶೇಷ, ರುದ್ಬರಿಗೆ ! 
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ನಿತ್ಯ ಭೃತ್ಯಭಾವ ಇಂದ್ರ, ಕಾಮ, ಆತ್ಮಜೀವರಿಗೆ 1 

ಇಂತೆಂದ ಪುರಂದರವಿಶಲಾ 

ಇದರಂತೆಯೆ ಪಂಡಭೇದ ತತ್ವ್ಯ-ವಂಧ್ಯ ಸಿದ್ಧು ತದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಮೇಯದ ಬಗ್ಗೆ 

ಶ್ರೀ ಪುರಂದರೆದಾಸರ ಇನ್ನೊಂದು ಉಗಾಭೋಗದ ರಚನೆ ಇಂತಿದೆ | 

ಜೀವಜೀವಕೆ ಭೇದ ಜಡಜಡಕೆ ಭೇದ 1 

ಜೀವ ಜಡ ಪರೆಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಭೇದ 1 

ಜೀವಾಜೀನ ಮುಕ್ತೂಮುಕ್ತರ ಭೇದ | 

ಸಂಸಾರದೊಳು ಭೇದ । 

ಮರಿಕ್ಷರೊಡೆಯಂ ಹರಿ ಭಕ್ತರಂಧೀನ 1 

ಜಗೆತೃರ್ಕು ನೀ ಸಲಹಯ್ಯ ಪುರಂದರವಿಠಲಾ....'' 

ಅದರಂತೆಯೆ ವಂಧ್ವನಿಷ್ಕರ ವಂಂಗಲವನ್ನೆ ಅವರು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಹಾಡಿರುವುದಂ । 

ಕಲಿಯುಗದಿ ಶಂಕರನ ದುರ್ಮಶವ ತರಿದವಗೆ 

ಖಳ ಬೌದ್ಧ ಚಾರ್ವಾಕ ಮತವ ಗೆಲಿದವಗೆ ॥ 
ಒಲಿದು ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರವನು ಸಾಧುಗಳಿಗೊರೆದವಗೆ 

ಸುಲಭ ಪುರಂದರವಿಠಲನ ದಾಸಗೆ ॥ 

ಮಧ್ಯವಂತದಲ್ಲಿ, ವಾಯುದೇವರಿಗೇ ' ಪ್ರಥವಂ ಸ್ಥಾನ, ಪುರಂದರದಾಸರ ಈ ಸಾಲು 
ಗಮನಾರ್ಹ । 

ಕರಮುಗಿದ ಮುಖ್ಯಪ್ಪಾಣ ! 

ಜೀವೇಶ್ಚರೈಕ್ಕವು ಜಗತು ಮಿಥ್ಮವೆಂದು 
ಈ ವಿಧ ಫೇಳುವ ಮಾಯಿಗಳನಳಿಯೆಂದು ' ' ॥11 

ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭೇದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇಯೆಂಬ 

ಕ್ಷುಲ್ಲಕರನು ಪಿಡಿದು ಹಲ್ಗಳ ಮುರಿಯೆಂದು ' 191 

ತಾರತಮ್ಮ ಪಂಚಭೇದ ಸತ್ಯವೆಂದು 

'ಮಾರುತಮತ ಹೊಂದಿದವರನು ಪೊರೆಯೇಂದು 13% 

ಮಧ್ಯಾಚಾಯರ೯ರೆ "ತತ್ವವಾದ" ಶ್ರೀ ಪ್ರರಂದರದಾಸರಿಗೂ ಪ್ರಿಯಂವೆನಿಸಿದೆ 1 

ಶ್ರೀ ತಕ್ತ್ವೃವಾದ ಮತವಾರ್ದಿ ಶುಭಚಂದ್ರವನನ 1 
ಭೂತಲದೊಳಪ್ಪತಿಮ ಶ್ರೀಯತಿವರನೆ | 

ಪ್ರೀತಿಯಂ ಭಜಿಸೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳ: ಸಲಿಸುವ ವಾತಜಾತನ ಸ್ಮರ॥ಕ್ಕೆ ॥ 
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ಈ ತೆರನಾದ ನೇರ ಧಾಳಿ, ಪರಮತಖಂಡನ, ಮಧ್ವನಿಸ್ಮೆ ಪುರಂದರದಾಸರಲ್ಲಿ ಸಂವಣನ್ಮ, 

ಶಿ ಶ್ರೀಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞರನ್ನ ಕುರಿತ ನವರತ್ನ ಮಾಲ್ಗಿಕಾ ಸ್ತಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಡಿಯಂವುದೇ 

ಹೀಗೆ: 

ಕಲಿಯುಗವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲು ಮೆಧ್ವೈನಾಮದಿಂ | 

ದಿಳೆಯೊಳವತರಿಸಿ ಸೋಹಂ ಎಂಬ ಶಂಕರನ 

ಹುಲುಮತಂಗಳ ಜರಿದು ಮಾಯಿಗಳ ಗೆಲಿದು ಮೋ- 1 

ಹನಶಾಸ್ತ್ರಬಲೆಯನರಿದು. ॥ 

ಮಲೆತ ದರುಶನವೈದ ನುಂಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡು 

ಪ್ರಲಯಭೈರವನೆಂಬ ಬಿರುದ ಅವನಿಯ ಮೇಲೆ 

ಫೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ವಿಷ್ಣು ಪರದೈವವೆಂದರುಹಿದಾ 
ಅಲವಟೋಧರ ಭಜಿಸಿರೈ ॥ 

ಎಂದಂ, ವಜಂದೆ ವಾಯುದೇವರಂ ಬ್ರಹ್ಮಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುವರೆಂದೂ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. 

“ಪರವ ವೆ ೈಷ್ಣವರಿಗೆಣೆಯಿಲ್ಲ ಲೋಕದೊಳೆಂದು'' ಕರೆಯಂಪಂತೆಯೆ ಮಧ್ಯ ಮತವನ್ನು 

"ಹನುಮಂನವಂತ'ವೆಂದೂ ಕರೆವ ವಾಡಿಕೆಯಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹನಂಮ-ಭೀವಂ-ವಂಧ್ಯ್ಯ 

ಅವತಾರತ್ರಯು ವಣಧ್ಯರಿಗೆ; ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪೂಜ್ಯ. ""ಹನಂಮನ. ಮತವೆ 
ಹರಿಯ ವಂಶವು | ಹರಿಯ ಮತವೇ ಹನಂಮನ ವಂತವು ॥ ಹನಂಮನಂ ಒಲಿದರೆ ಹರಿ 

ತಾನೊಲಿವನು | . ಹನುವಂನಂ, ಮಂನಿದರೆ: ಹರಿ ಮುನಿವ ॥'' ' ಎಂಬಂದೇ ಪುರಂದರ 

ದಾಸರ ನಿಷ್ಕವಚನ, ಇದಂ ಎಲ್ಲ ಅನಂಭವ ವರಾರ್ಗಗಳೆಲ್ಲಿಯ ಉಂಟು, ಸಂತರಿಗೆ, 
ಭಕ್ತಿಗೆ ಹರಿಯೆಷ್ಟು ವಂಹತ್ವದವನೊ ಗಂರಂವೂ ಅನಿತೆ ಪೂಜ್ಯ. ಕೆಲವು ಭಕ್ತಿಪಂಥ 

ಗಳಲ್ಲಿಯಂತೂ ಗಂರಂವೇ ಪರವಣಾತ್ಮ ಅಥವಾ ದೇವರಿಗಿಂತ ಗಂರಂವೇ' ಶ್ರೇಷ್ಮನೆಂದೂ 

ನಡೆದಂಕೊಳ್ಳು ತ್ಪಾರೆ. ಗಂರಂವೂ ಎಂಗವನು ? ತಾನು ಪ್ರತ ಕ್ಷೆ ಅನಂಭವ ಪಡೆದಂ, 

ಶಿಷ್ಯನ ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲನ್ನೂಕಳೆಯಂವಂತಹನಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನೆ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ವಾರ್ಗ 

ದರ್ಶಿ ಆಗಬಲ್ಲ. ಇಂಥ ಗುರು ಸದ್ಗಾಣವಂತನೂ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದಂ ವತ್ತೆ ಹೇಳಂವ 
ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ... ಹರಿದಾಸರಿಗೆ ಗಂರುದೀಕ್ಷೆ ವಂಖ್ಯ, ಗುರುಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೀಕ್ಷೆ 
ಪಡೆದವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಎಲ್ಲೊ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಂರಂವು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡೊ ಅಥವಾ 
ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಯೊ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಹೆರಿದಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತಾ ದಾಸನಾಗಿಸಂ 

ವುದಂ0ಟಂ, (ಉದಾಃ ವಿಜಯದಾಸರಿಗೆ ಶ್ರೀಪ್ರರಂದರದಾಸರಿಂದ ದೊರೆತ ಬಾಸದೀಕ್ಷೆ). 

“ಮಧ್ಯ ವಂನಿಯೆ ನಮ್ಮ ಗುರು ಮಧ್ಯ ವಂನಿಯೆ'' ಎಂದಂ ಹಾಡುವ ಶ್ರೀಪುರಂದರ 

ದಾಸರು ವಂಧ್ಹಾಚಾರ್ಯರ-ಹನಂಮ, ಭೀಮ, ವಂದ್ಯ ಅವತಾರತ್ರಯಗಳನ್ನು' ಹಾಡಿ 

ಹೊಗಳಂತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೆ "“ಪ್ರಾಕೈತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀಕೃತಿಪೇಳಿ ; ಅಪ್ಪಾಕೃತ ಹರಿ 

ಯಿಂದ ಸ್ಟೀಕೃತನಾದ್ಯೋ'" “ಪ್ರಾಕೃತ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ-ಆಡಂಭಾಷೆ) ಎಂದಂ ಪ್ರತಿ 

25 
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ವಾಸರದಲಿ “ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ನ :ಶೋರೊ ದಯಣಸಾಂದ್ರ ದಾಸರಾಯಾ ಪುರಂದರದಾಸ 

ರಾಯಾ'' ಎಂದಂ ಗುರು ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಯರೇ ಶಿಷ್ಯನ ವಂಹತಿಯನ್ನು ಗುರಂತಿಸಿ 
ಪ್ರಶಂಸಿಸಿರಂವ್ರದೂ ಇದೆ, “ಗುರುವಿನ ಗಂಲಾವಂನಾಗಂವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ 
ವಂಕಂತಿ । ಪರಿಪರಿ ಶಾಸ್ತ್ರವನೋದಿದರೇನು ವ್ಯರ್ಥವಾಯಂ, ಯುಕುತಿ'' ಎನ್ನುವ 

ಪ್ರರಂದರದಾಸೆರಂ ಗುರಂವೇ ವಣಕ್ತಿ-ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗ ಸಾಧಕರೆಂದಂ ತಿಳಂಹಂವ ಸಾಲು 

ಸರಳ, ಮನೋಜ್ಞ : 

ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರವನೋದಿದರೇನು ಮೂ | 

ರಾರು ಪುರಾಣವ ಮಂಗಿಸಿದರ್ರೇಂ) 

ಸಾರಿಸಜ್ಜನರ ಸಂಗವ ಮಾಡದೆ | 

ಧೀರನೆಂದು ತಾ ತಿರುಗಿದರೇನು ॥ 1 ॥ 

ಕೊರೆಳೊಳು ಮಾಲೆಯ ಧರಿಸಿದರೇನು | ಬೆರಳೊಳು ಜಪಮಣಿ ತಿರುವಿದರೇಕು | 

ಮರಳಿ ಮರಳಿ ತಾ ಹೊರಳಿ ಬೂದಿಯೊಳು | 

ಮರುಳನಂದದಿ ತಿರುಗಿದರೆನು ॥9 ॥ 

ಇಂಥ ಗುರು ಉಪದೇಶ, ಹರಿದಾಸರಿಗೆ, ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮದ ಆನಂಯಾಯಿಂಗೆ ಆತ್ಮ 

ಗತ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಡಿದಾದ ಸಂಳಾದಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರಂ 
ತಿಳಿಸಂವ ಸಾಲು, '"ಗಂರಂ"' ಸ್ಮಾನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ವಕನನೀಯ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟ 

ಪಡಿಸಂತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಅದು ಇಂದೂ ಈ ಹೊತ್ತೂ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಂತ್ರದೆ । ` 

"ಗಾರು ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನ 1 

ಗುರು ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲದ ಯೋಗ | 

ಗುರೂ ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು 1 

ಉರಗನ ಉಪವಾಸದಂತೆ ಕಾಣಿರೊ 

ಗುರು ವ್ಯಾಸರಾಯರೆ ಕರುಣದಿಂದೆಸೆಗೆ 

'ವರಮಹಾಮಂತ್ರಗಳೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದರು 

ಪುರಂದರವಿಶಲನೆ ಪರನೆಂದರುಹಿ 

- ದುರಿತ ಭಯವನೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಿದರಾಗಿ ॥ 

ಗುರುಕರುಣವುಹೋದು ಪರಮದುರ್ಲಭವಯ್ಯ 

ಪರಿಪರಿ ವೃತಗಳಾಚರಿಸಿ ಫಲವೇನು 

ಗುರುಕರುಣ ವೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಗತಿಗೆ ಬೇರುಂಟೆ, ,, ,,,॥ 
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un 

ಪುರಂದರದಂಸರೆ ನಂತರ ಬಂದ ದಾಸಕೂಟದ ಪ್ರವಖಖರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ 
ದಾಸರೂ ತಮ್ಮ ದೀಕ್ಷಾ ಗುರುವಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಂತ್ಹಾರೆ : ಸಾದರೆದಿ ಗಂರಂಕರಂಣ 

ತಾ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ... 

ಕಂಡ ಕಂಡದ್ದೆಲ್ಲ ಕಮಲನಾಭನ ಮೂರ್ತಿ 

ಉಂಡು ಉಟ್ಟದ್ದೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುಪೂಜೆ 

ಕಂಡ ಕಂಡದ ವಾರ್ತೆ ಪಾರಿಜಾಕ್ಷನೆ ಕೀರ್ತಿ 

ಹಿಂಡು ಮಾತುಗಳಿಲ್ಲ ಹರಿಯನಾವಾ,.... » 

“ಯದೃಚ್ಛಾಲಾಭವೇ ಸುಖವು ಎನ್ನ 

ಮಧ್ಯ್ವಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ವಿಜಯವಿಶ್ಮಲರೇಯೆಂ | 

ಹೈದ್ಧತಾರ್ಥವ ತಿಳಿದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳದೆ...... ಎಂದಂ ಸಾರಂತ್ತಾರೆ, 

ವಿಜಯಂದಾಸರೆ ಒಂದರಿ ಸಂಳಾದಿ ಹರಿಸರ್ನೋತ್ತವಮಂತ್ವ, ವಂಧ್ವನಿಷ್ಠೆ, ಹರಿದಾಸರ 

ವಂಹಿವೆಂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಕೆಲವು ಸಾಲಂ ಕಿಳಿಸುವುದಂ ಈ ದಿಸೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವೆನ್ನಿಸಂತ್ರದೆ : 

“ಮುಪ್ಪು ಇಲ್ಲದ ಅಪ್ಪ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ 

ಮುಪ್ಪು ಇಲ್ಲದ ತಾಯಿ ಅಲಮೇಲು ಮಂಗಾಯಿ 

ಮುಪ್ಪು ಇಲ್ಲದ ಗುರು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು 

ಮುಪ್ಪು ಇಲ್ಲದ ಬಾಂಧವರು ಹರಿಭಕ್ತೆರು 

ಮುಪ್ಪು ಇಲ್ಲದ ಧನ ಹರಿನಾಮ ಸಾಧನ 
ಮುಪ್ಪು ಇಲ್ಲದ ಸದನ ದಿವ್ಯಾನಂತಾಸೆನ 

ಮುಪ್ಪೆ ಮುಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಎಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ 

ಮುಪ್ಪರದೊಳೆಗೆ ಹರಿದಾಸರಿಗೆ ಎಣೆಯೆ 

ಮುಪ್ಪರವೆ ಗೆಲಿದ ಅನಘ ವಿಜಯನಿಠ್ಶಲರೇಯ 
ಅಪ್ಪ ಭಕ್ತರ ಒಡನಾಡುವದು ತಪ್ಪ 

ಇಲ್ಲಿ ಹೆರಿಯ ಅಳಿಯದ, ವಾಸದ ದಿವ ಸೌಂದರೆ, ಗಂರಂಗಳ ಭೀವಂಬಲ, ಹರಿಭಕ್ತರ 

ತನಂ-ವಂನ ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆ, ಹರಿನಾವಂ ಸಾಧನ ಸಂಪತ್ತಿಗೆಣೆಯಣದದ್ದು ಯಾವುದೆಂಬ 

ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಹರಿದಾಸರಿಗೆ ಮಂಪ್ಪುರದೊಳಗೆ ಎಣೆಯಿಂದೆಯೆ ಎಂಬ ದಾಸವರ್ಯರ ಕೇಳ್ಳೆ 

ಆಡಂನಂಡಿಯಂ ಬಳಕೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಳಾದಿಯಂ ಈ ಭಾಗವನ್ನೆ ಪೂರ್ಣವೆಂದೆನ್ನಿಸಂವಂತಿವೆ. 

ಇದೇ ಒಂದಂ ಭಾವಗೀತೆಯಂತಿದೆ. 
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ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮಂತ್ಯವನ್ನು ಡಿಂಡಿವಂದಂತೆ ಸಾರಿದವರು ವಾದಿರಾಜರಂ, ಅವರ 
ಮಧ ನಿಷ್ಠೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ದೃಢ ಅಚಲ. ಪ್ಪ ಸ್ಪತಿಪಾದನೆಯೂ ಹಾಗೆಯೆ ಆಲ್ಲಿ ಅಳಂಕಂ, 

ಶಂಕೆ, ಕೊಂಡಿಗೆ ಅವಕಾಶವೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರ ಸಾವಂರ್ಥ ವಾಗ್ದ್ವಿಲಾಸದ ಪಟಂತ್ಚ 
ತುಂಬಿದೆಯೊ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಳಾದ ಮಾತಿಗೆಡೆಯೆ ಇರದು. ಇದೇ ವಾದಿರಾಜರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. 

ವೈಃ ಷ್ಟ: ವ ಧರ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ವಾದಿರಂಜರಂ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾನಾ 

ವಿಧದ ಪ್ಪ ್ರೈಲೋಭನೆ ಕಂದಿತು ಪ್ರಸ್ತಾ ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲದರ ನಡಂವೆಯೂ, ವಿಷಯಂ 

ದಾಸಕ್ತಿಯಿರದೆ, ವಿವೇಕದಿಂದ ಬದುಕನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಿಸಂವ ಪರಿಯನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿ 

ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ ಅವರ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಓದಿದೆನು ವಿದ್ಯೆಗಳ. ಓದನದ ಬಯಕೆಯಲಿ 

ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ ನಟಿಸಿ 

ಕಾದುವೆನು ತರ್ಕವ್ಯಾಕರಣಾದಿ ಬಲದಿಂದ 

ಬೀದಿ ಬೀದಿಯೊಳು ಚರಿಸಿ ಆರಿಸಿ 

ಮಾಧವನ ಸ್ಮರಿಸದಲೆ ಪರರ ಅನ್ನವನುಂಡು 

ಶೋಧಿಸದೆ ಪುಣ್ಮಪಾಪಲೇಪ 

ಕ್ರೋಧದಿಂದಲಿ ಇನಿತು ಕುಧರ್ಮದಲಿ ಯಮನವರ 

ಬಾಧೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಸದ್ಧರ್ಮವನು ಮೆರೆದೆ 

ಈ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಶಂಷ್ಕ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮೆರೆಯುವಲ್ಲಿ, ಕೆಲವಾರು 

ಅನುಸರಣೀಯಂ ನೇವಂ ನಿಯವಂ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದವರ ವಂನೆಯೂಟ 

ಮಾಡಿ, (ಅನ್ನದ ಜತೆ ಆನ್ನವೀಯುವಪವನ ಕರ್ಮಲೇಪವೂ ಒರಂತ್ರದೆಂಬಂದು ಯೌಗಿಕ 

ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ, ಅದರಿಂದಲೆ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಜನರಂ ಪರುನ್ನ ನೇಮಂವಿರಿಸಿಕೊಂಡರು.) 

ಕೆಲಹೊತ್ತು ಚದುರಂಗ ಪಗಡೆ ಆಟಗಳಿಂದ ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಹಸಿವೆ ನಿದ್ರೆಗಳಿಂದಲಿ ॥ 

ಕೆಲಹೊತ್ತು ಕಾಕೆ ಪೋಕೆರ ಕಥೆಗಳಿಂದ । ಕೆಲಹೊತ್ತು ಪರವಾರ್ಶೆ ಪರನಿಂದೆಗಳಿಂದ ॥ 

ಕಾಲವು ಕಡೆಯಾಗೆ ಹರಿ ನಿಮ್ಮನರ್ಚಿಸೆ । ವೇಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹೋಯ್ತು. ಬಂಜೆಯಾಗಿ ॥ 

ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಡೆಯ ಸಾಲಿನ ಪದಗಳೂ ಧ್ವನ್ಮ್ಯಾತ್ಮಾಕವಾಗಿವೆ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶದರ್ಶನ 

ಸುಳಾದಿ, - ಕೃಷ್ಣನ ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿಯ ಬಣ್ಣನೆ, ಶ್ರೀ. ಹಯವದನನ ಸ್ತುತಿ, ಎಲ್ಲದ 
ರಲ್ಲೂವೆ ೈಷ್ನವ ಧರ್ಮ ತಾನೆ ತಾನಾಗಿದೆ, *-ಜಗವನೆತ್ತಿ, ದವನ ಮಂಗಂವೆಂದೆತ್ತಿವಳಂತೆ"' 
ಎಂಬ ಯಶೋದೆಯ- -ಅಂತಃಕರಣ, ವಾತ್ತ ಲ್ಕ, ವಾದಿರಾಜರು ತಮ್ಮ. ಧ್ಯೇಯವಾದ 
ಹರಿಪಾರಮ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಾರವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿ 

ದಾಸ್ಯ ಭಾವವೂ ಅವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಕಳೆ ನೀಡಂತ್ಹವೆ, ತಾವು. ಶ್ರೀಹರಿಯ 
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ಸೇವಕನೆಂದು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. "'ಸೇವಕನೆಲೊ ನಾನಂ ನಿನ್ನಯ ಪಾದ ಸೇವೆ 
ನೀಡೆಲೊ ನೀನಂ”- ಅವರ ಆನೇಕ ಕೃತಿಗಳಂ ಅವರ ಕವಿ ಹೃದಯವನ್ನೂ ತೆರೆದಂ 
ತೋರುತ್ತವೆ: 

ಅರಳಿದ ಕೆಂದಾವರೆಯ ಇರವ ಧಿಕ್ಕರಿಸುವ 

ಗಿರಿಯ ತಿಮ್ಮರಾಯನ ಚರಣಗಳ ಕಂಡೆ ನಾ 

ಅರುಣ ತಳದಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅಂಕುಶ ಧೃ ಸಜ ಪಚ್ರಾದಿ 

ಸಂರಚಿರರೆ,ಖಗಳ ಸೊಬಗನು ಕಂಡೆ ನಾ...... 

ಗುರುಭಕುತಿಯಿ:ರಬೇಕು ಹಿರಿಯರ ಕರುಣವು ಬೇಕು 

ಹರಿಕಥೆಗಳ ನಿತ್ಯದಲಿ ಕೇಳುತಿರಬೇಕು 

ವಿರೆಕುತಿಬೇಕು ವಿಷ್ಣುವಿನಾರಾಧನೆಬೇಕು 

ವರ ಮಂತ್ರಜಪಬೇಕು ತಪಬೇಕು ಪರಗತಿಗೆ... 

ರಂಗ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕೆಂಗಮಲದಲ್ಲಿ 

ಭೃಂಗನಪ್ಪುದೆಂತೊ,.. 

ಸಂಜೆಯ ತೋರಿಸಿ ಧನಂಜಯನ ಕಾಯ್ದವನೆ ಬಾರೊ... 

ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಾವರಾನ್ಯ . ಜನತೆಯ ವಂನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತೆ ಇರಂವ ಅವರ ಅನೇಕ 
ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನಂಷ್ಯನ ವನ ತುವಂಂಲ, ಸಂಸಾರಗೋಜಂ, ಎಲ್ಲ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ 
ಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ : 

ವಾಸುದೇವನ ಗುಣಗಳ ಸ್ಟುತಿಸದು 

ರಾಸೆಯೊಳುಬಿದ್ದು ಕಾಡುತಿದೆ 

ಶೀಸಾಗಿ ನಾಯಿಬಾಲಕೆ ನಾರಾಯಣತೈಲ 

ಏಸೆರಿ ಬಾರಿ ತೀಡಿದರೆ ನೀಟಾಗುವುದೆ 

ಕಂಬಳಿಯ ಬುತ್ತಿಯಂತೀದೇಹದೊಳಗೆ ಸುಖ ಸ 

ವೆಂಬುದಿಲ್ಲವು ದುಃಖಭರಿತ.., ಈ 

ಅಂಬುಜಾಕ್ಷನೆ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ಕಥಾಮೃತವ 

ನುಂಬ ಸಂಭ್ರಮಕೆ ಸರಿಗಾಣನು... 

ಎಂದೆಲ್ಲ ಕಿಳಿಸಂಪ ವಾದಿರಾಜರು ಹೆರಿದಾಸರಾಗಿ, ಭೃತ್ಯ ಭಾಷದಿಂದ ಬೇಡಂವುದಿದೇ : 

ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನ: ಶಕ್ಷಿಯಕೊಡೊ 

ಅನ್ಯರಲಿ ವಿರಕ್ಸಿಯ ಕೊಡೊ 
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ನಿನ್ನ ನೋಡುವ ಯುಕ್ತಿಯ ಕೊಡೊ 

ನಿನ್ನೆ ಪಾಡುವ ಭಕ್ತಿಯ ಕೊಡೊ ನಿ 

ನ್ಹತ್ತೆಬರುವ ಸಂಪಶ್ಚಿಯ ಕೊಡೊ ನಿ 

ಚಿತ್ತದಿ ತತ್ವದ ಕೃತ್ಯವ ತೋರೊ 

ಮತ್ತೆ ತುದಿಯಲಿ ಎನಗೆ ಮುಕ್ತಿಯ ಕೊಡೊ 

ಅಪ್ತಿತ್ತ್ರ ಮಾಡೊ ಭವ ಕತ್ತಲೆಯನಗೆ ಮುತ್ತಿದೆ ಹಯವದನೆ... 

ಇದರೊಂದಿ ವೆ ೈಷ್ಣವ ಧರ್ನುದ ಇನ್ನೊಂದರ ಲಕ್ಷಣ-ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯಾದ "ದಾಸೋಹ 

"ತೃದ್ಧತ್ಯ ಭೃತ್ಯ' ಎಂಬ ಭಾವ : 

ಮಾನ್ಯ ಹಯವದನ್ನ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ 
ನನ್ನು ದಾಸೋಹಂ ಎನ್ನೋಶಾಸ್ರ್ರೋಕ್ತಿ, 

_ ಮನ್ನಿಸಿ ಬಾಳೋಜೀವ, 

ನಾ ನಿನ್ನ ಮರೆತರೂ ನೀನೆನ್ನ ಮರೆತರೆ 

ಹಾನಿನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತ ವಕ್ಸಲತೆಗೆ 

ಹೀನತೆ ಬಂದತಾಗಿ 

*“ಧ್ವಜಪದ್ಮರೇಖೆಗಳಿಂದ ಒಪ್ಪುವ 

ಸಿರಿಪಾದ ಪದುಮವನು 

ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಜಿಸಲು ಸಿರಿಹಯವದನನೆ 
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಸಲಹುವ ನಮ್ಮನು'' 

ಎಂಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಾಸ್ಯ, ಸಖಿ, ಪಾದವಂದನ ಭಕ್ತಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಂ ವಾದಿ 

ರಾಜರ ವೈಷ್ಣವತ್ವೆವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತವೆ. "ನೂರೆಂಟು ನೆನೆದು ಫಲವೇನು ಈ 

ರೇಳು ಜಗದೊಡೆಯ ಹರಿಯನೊಮ್ಮೊ ನೆನೆಮನವೆ' ಎನ್ನುತ್ತ ""ಕೇಳಂ ಹರಿ ಮಹಿವೆಂ 

ಯನಂ ಪೇಳು ಹರಿನುವಂವನು:: ಬಾಳು...ಬಂದಷ್ಟರಿಂದ ತಾಳುಹಸಿ ತೃಷೆಗಳ', 
*'ಕೂಗಳತೆಗೆ ಕೊಂಚ ದೂರವೊ ಹರಿಯಂಪುರ'', . ಇವೆಲ್ಲ ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮತೆ, ಹ 
ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಥವಂ ಹಂತದ 

ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು-ಮಠಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದ್ದ ಹರಿದಾಸರಾಗಿ 'ಹರಿಭಕ್ತರಾದ ವಾದಿ 
. ರಾಜರಂಥವರಲ್ಲಿ, ಒಡಮೂಡಿ ಬಂದಿರಂವ ಸರಳೆ, ಸುಂದರ ಸಹಜ ರಚನೆ, ಅವರ 
ಸವಣದಾಯಂದ ಭಕ್ತಿ-ವಂಶೀಯೆ ಆಂದೋಲನದ ದ್ರೂತಗತಿಯನ್ನೂ ಬಿಂಬಸುತ್ತವೆನ್ನ 
ಲಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತವಂತ್ಸ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ, ವೈಷ್ಣವ ದಾಸರ, ಯತಿಗಳ 

ವಂಖ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದೇ ಆದನ್ನು ಸುಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 



ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ-ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ-ಭಕ್ತಿ ವೈವಿಧ್ಯ 891 

ಇದಂ ಅವರ ವಿಷ್ಣಾಪಾರವಂ ಸಮರ್ಥನೆ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮಿಗಳಾಗಿ, ಹರಿದಾಸರಾದ, 

ಕನಕದಾಸರು ಹರಿಹರ ಸಮನ್ಯಯತೆ ಕಂರಿತು ಹೇಳಿದರೂ ಮಂಧ್ಯವಂತ ನಿಷ್ಠೆ, ಹರಿ 

ಸರ್ಮೋತ್ತವಮಂತೆಯೆಂಡೆಗೆ ವಾಲಿದಂತಿದೆ, ಅವರ ಅನೇಕ ರಚೆನೆ ಇದನ್ನು ಧ್ಯನಿಸಂತ್ತವೆ. 

ಜಗದಂತರ್ಯಾಮಿ ಎಂದೆಂದು ನಿಮ್ಮ 

ನಿಗಮ ಸಾರುವ ಮಾತು ಪುಸಿಯೇ ರಂಗ॥ ಎಂದು ಹಾಡುತ್ತ, 

ತು ಲ [2 ಣಿ 

ಸಂತಶೋಷವಾಗಿಹುದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ 

ಯಂತ್ರೆವಾಹಕವೆಂಬ ಬಿರುದು ಸಲ್ಲುದು ನಿಮಗೆ 

ಚಂತಾಯಕನೆ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ 

ಪುರಂದರದಾಸರ ಈ ಸುಪ್ಪ ಸಿದ್ಧ ರಚನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರುವಂತಿದೆ ; 

ಸಕಲ ಗ್ರಹಬಲ ನೀನೆ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷ | 

ನಿಖಿಳ ರಕ್ಷಕ ನೀನೆ ವಿಶ್ವವ್ಮಾಪಕನೆ ॥ಅ, ಪ॥ 

ರವಿ ಚಂದ್ರ ಬುಧ ನೀನೆ ರಾಹು ಕೇತುವು ನೀನೆ 

ಕವಿ ಗುರು ಶನಿಯು ಮಂಗಳನು ನೀನೆ 

ದಿವರಾತ್ರಿಯು-ನೀನೆ ನವ ವಿಧಾನವು ನೀನೆ 

ಭವರೋಗ ಹರ ನೀನೆ ರಕ್ಷಕನು ನೀನೆ .॥ 1 ॥ 

ಪಕ್ಷಮಾಸವು ನೀನೆ ಪರ್ವಕಾಲವು ನೀನೆ 

ನಕ್ಷತ್ರ ಯೋಗ ತಿಥಿಕರಣ ನೀನೆ 

“ಅಕ್ಷೆಯ'ವೆಂದು ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಾನವ ಕಾಯ್ದ 
ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ದೀನ ರಕ್ಷಕನು ನೀನೇ. ॥ 2॥ . 

ಯತು ವತ್ಸರವು ನೀನೆ ಪೃಥಿವಿಗಾದಿಯು ನೀನೆ 

ಕ್ರತಂ ಹೋಮ ಯಜ್ಞ ಸದ್ಗತಿಯು ನೀನೆ 

ಜಿತವಾಗಿ ಎನ್ನೊಡೆಯ ಪುರಂದರವಿಕ್ಕಲನೆ 

ಶ್ರುತಿಗೆ ಸಿಲುಕದ ಅಪ್ಪತಿಮ ಮಹಿಮ ನೀನೆ 88 ॥ 

ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯೆ ಸಾಲು ""ಶ್ರೀಹರಿಯಂ ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿಗೆ ನಿಲಂಕುವ'"ನೆಂಬಂದನ್ನೂ 
ಸವಂರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ. 

. ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತವಂತೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮವ ಪ್ರವಂಖ ಲಕ್ಷಣಗಳ 

ಲ್ಲೊಂದೆಂದಾಗ, ಹರಿದಾಸನ ಗುಣವಿಶೇಷಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೆಲವು ಮಾತ ತಿಳಿಯಿಸ 
ಬಹುದೆನ್ನಿಸುತ್ತೆದೆ. ಅದರಿಂದ ವಿಚಾರ ಕಂಡರಿಸುವಿಕೆ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣ ಆದಂತಾಗಂತ್ರದೆ, 
ಹರಿಭಕ್ತರ-ಹರಿದಾಸರ ಗಂಣವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಕುರಿತೆ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳು ಕಾಣಬರುತ್ತವೆ, 
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ಇದು ಆಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದ, ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬದಂಕಂಳಿದಿರುವ ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯಂ- 
ಬದುಕಿನ ಜತೆಗೆ ಹರಿಭಕ್ತರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿಯಂಪಡಿಸಂತ್ರದೆ. ಇದನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಚಂರಪಡಿಸುವುದೆ, ಹಾಗೂ ಸವರಾಜ ಸ್ವಾಸ್ಥ ವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿ ಸವುದೆ ಅವರ 

ಧ್ಯೇಯವೊ ಅಗಿತ್ತೆಂಬಂದನ್ನು ತೋರ್ನ ಡಿಸುತ್ತೆ "ದ. 

ಹರಿಭಕ್ತಿ-ಗುರಂಭಕ್ತಿ, ಹರಿಸರ್ವೊತ್ತಮತೆ-ಗ:ರಂವಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಂತ ಉನ್ನತ 

ವಾಟ್ಸದ ಗೌರವ, ತೋರುವುದಂ . ಹರಿದಾಸರ ಪರಂಪರಾನುಗತ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ 

ಪದ್ಧತಿ ಆದರಂತೆಯ, ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಲೋಕಾನುಭವ, ಇಹದ ನೂರೆಂಟು ದೃಶ್ಯ, 

ಹಾಗೂ ಹರಿದಾಸರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಕೈಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಪರ್ಯಟನೆ 
ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ವಿಧದಲ್ಲಿ ನೆರವು, ಪೋಷಕ ಆಗುತ್ತಿ ದ್ವಿತೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದಂ, ಅವರೆ 

ಭಗ್ಗವದೃಕ್ತಿ ದೃಢಗೊಳ್ಳಲಂ, ಹಾಗೂ ಆವರು ತಮ್ಮ ಸಗಂಣೋಪಾಸನೆಯ ವಿವಿಧ 

ಸ್ವರೂಜಗಳಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅನಂತ ದರುಶನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧಕ ಆಗಂವುದೆಂಬಂದಂ, 

ಇನ್ನೊಂದು, ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಪರ್ಯಟನ ಹರಿದಾಸರಿಗೆ ಲೋಕಾನಂಭವ ತಿಳಿಯಗೊಡುತ್ತಿದ್ದು 

ಲ್ಲದೆ ವಾದಿರಾಜರಂ, ಕನಕದಾಸರು, ಶ್ರೀಪ್ರರಂದರದಾಸರಂ, ವಿಜಯದಾಸರಂಥವರಿಗೆ 

ತಮ್ಮಾ ದಾಸಕೊಟದಧ್ಯೇಯ, ಆದ ಶ್ರೀಹರಿಭಕ್ತಿ, ಮಧ್ವಮತ ಆಂದೋಲನ 

ಬಲಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧಕ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಿತೆನ್ನ ಬಹಂದಂ. ಪ್ರವಾಸ, ಪರ್ಯಟನ, 

ಶ್ರಮ-ಕಷ್ಟಕರೆ ಆದರೂ, ಅವರು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೆ ದರ್ಶನ ಕಾಣ್ಕೆ ` ಅವರನ್ನು 
ಇನ್ನೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಉನ್ನ ತರಾಗಿಸಂತ್ತಿತ್ತಾ, ಪರಿಪಕ್ಚ ವಂಶಿಯಂವರಾಗಿಸಿ, ಅವರ 

ದ ಸೀ 

ವೈಷ್ಯ ಕ್ಲಿಪಧವಿ ನಯ ಧರ್ಮದ ವಿಕಸನಕ ಹಾದಿಯಾಗತ್ತಿ, ತಂ. ವಾದಿರಾಜರಂ 

"ನೀರ್ಥಪ್ಟ ಬಂಧ” ವನ್ನೆ ` ಬರೆದರೆ, ವಿಜಯದಾಸರು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಿಮಾ ಸಂಳಾದಿ 

ಗಳಿಂಬ ತಮ್ಮ ಪ ಪರ್ಯ& ನ-ದರ್ಶನ ಅನೆಂಭವ; ಕೆ ರೆ, ಆದಂ ಆಗ್ಗೆ ಒಡ 

ಮೂಡಿ ಬಂದು, ಆಂದು ಅವರಿಗಿದ್ದ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊರಕೆಯಲ್ಲೂ ಅವರಿರಿಸಿಕೊಂಡ 

ವಂನೋದಾರ್ಥ್ಯ। ಕ್ಯೂ ನಿದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೊ ಕಾಣದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು 

ಅವುಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಸಳ ಪುರಾಣಗಳನ್ನೂ ಕೇಳಂತ್ರೇವೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆಯಂತೂ ಭಕ್ತಿ 

ನಿರ್ಭರ ಆಗಿರುವ ಅವರ ರಚನೆಗಳು, ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವತೆಯೆದುರು ನಮ್ಮನ್ನು 

ನಲ್ಲಿಸಂತ್ತವೆ. ನದ-ನದಿಗಳನ್ನೂ ಹರಿದಾಸರು ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹೋದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 
ತಮ್ಮ ಹಂಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾರ, ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ ಬೆಳೆಸಿ, ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನತೆ 

ಯಂನಲ್ಲಿ. -ಧರ್ಮ-ನೀತಿ-ಜ್ಞಾ ನ-ಭಕ್ತಿಯ ದೃಢ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಸಮಾಜ 

ಚೆನ್ನುಗಿರಿಸಲಂ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ, (ಹರಿದಾಸರ ಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನದ ಅನುಬಂಧವನ್ನೆ ನಿಬಂಧದ 

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.) ' ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ (ಮಂದದಿಂದ ಹರಿಯ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಕಥೆ: 

ಬಣ್ಣಿ ಸಂವಂತೆ) ಧರ್ಮು-ನೀತಿ ಇಜ್ಲ್ಲಾನ- ವೈರಾಗ್ಯ ವಂಡಂಗಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಶೋಭೆಯ ಪಾತಳಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿ ದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮಾಜರ್ಶನ, ಬದುಕಿನ ವಿವಿಧ ನೋಟ ಎಲ್ಲ 

ಕಾಣಬರಂತ್ರ, ವೆ: 



ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ-ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ-ಭಕ್ತಿ ವೈವಿಧ್ಯ 398 

ಭಾಗೀರಥೀ ಸರಸ್ವತಿ ಯಂಮಂನೆ ವಾರುಣಾ 

ಶ್ರೀಗೋಡ ಫಲ್ಲುಣೀ ಶ್ರೋಣ, ಭದ್ರಾ ನರ್ಮ 

ದಾ ಗಂಡಿಕಿ ಭೀಮರಥಿ ತುಂಗಭದ್ರ ಪ್ರಯಾಗೆ ಶ್ರಿವೇಣಿ ಹೇಮಾ 8 

ವೇದವತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಕೌಸಿಕೀ ಮಣಿಕಾರಣಿ 

ಕಾ ಗೌತುಮಿ ವಿಯದ್ಲಂಗಾ ಕುಮುದ್ಧತೀ 

ಕಾಗಿನೀ ನೇತ್ರವತಿ ವೈತ್ರರಣಿ ಹೈರುಣ ಸಿಂಧು ಪಾಪಾಘನಾಣೀ. .. 

ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊ ನದ-ನದಿಗಳ ಹೆಸರಂ ನಾವು ಕೇಳಿಯೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಹಳಗಳನ್ನು 

ಶ್ರೀವಿಜಯದಾಸರ ವಹಿವಣ ಕೃತಿ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಂ. 
ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಂ ಸಂಸ್ಥಾ ನಾಧಿಪಶಿಗಳಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ತಮ್ಮ 

ಉಪಾಸ್ಕ ದೈವದಂಕಿತನಿರಿಸಿಕೊಂಡಂ, ದಾಸಕೂಟ ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ 
ಬೆಳೆಸಿದಂಥವರಂ. ಉದಾ : ಶ್ರೀನರಹರಿತೀರ್ಥರರಂ, ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಂ, ಶ್ರೀವ್ಯಾಸ 

ರಾಯರ, ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು, ಶ್ರೀರಾಘೆವೇಂದೃತೀರ್ಥರ ಬೃಂದಾವನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ-ಹೀಗೆ 

ಮಧ್ಯಮತ ನಿಷ್ಠೆ ಸಾಧಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತ ಆಗಬೇಕಾದ, ಹಾಗೂ ವರ್ಕಾಶ್ಸವಂ 
ಧರ್ಮ, ವೇದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ, ಸದ್ಗುಣವಿಷಯ, ಸ್ನಾನ-ಮಡಿ-ಜಪ-ಸಾಧನ, ಭಗವಂತ 

ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರೃಡೆ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜತೆ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಎಂಬತಕ್ಕದಾದ, 

ತಾರತವ್ಯ, ವಾಯ ಜೀವೋತ್ತವಂ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ, ಪಂಚಭೇದ ಮೊದಲಾದ 
ಪ್ರಮೇಯಗಳೂ ಇವೆ. ವಂದ್ಲವಂತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಹನ ಆದ ಉಪಾಸನೆ, 

ಭಗವಂತನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಸರ್ವಂತರ್ಯಾಮಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇತ್ಯಾದಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ತಪಸ್ಮೆಂಯಿಂಂದ 

ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನಿಗಳಾದವರ ಸ್ಟೂಕಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಳಪಡಂತ್ರವೆ. ಇದರಿಂದ, ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ 
ಪರ್ಕಾಲೋಚನೆಯಂ ಪಂಧ್ವವಂತದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೆ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಂದ ವರಾತ್ಚಕ್ಕೆ 
ಇದಂ ಸಂಕಂಚಿತವೇನಲ್ಲ. ಈ ಮತದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ, ಇದೇಯಂ ಎನ್ನಬೇಕಾಗಂತ್ತೆದೆ. 

ವ್ಯಾಸರಾಯರಂ, ಜನ್ಮ ' ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಮಧ್ಯ್ವಮಂದಲ್ಲಿಯೆ ಹಂಟ್ವಿಸೆಂದೇ 

ಬೇಡುತ್ತಾರೆ ; 

ಜನುಮ ಜನುಮದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಕಂಡ್ಯ ಹರಿಯೆಂ ॥ ಸ ॥ 

ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧು ಕೃಷ್ಣದಯದಿಂದಲೆನಗೆ  ॥ಅ,ಪ,॥ 

ಮೆರೆವ ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರ ಎರಡಾರು ನಾಮವು 

ಕೊರಳೊಳು ತುಲಸಿಯ ವನಮಾಲೆಯು 
ಮೆರೆವ ಶಂಖಚಕ್ರ ಭುಜದೊಳೊಪ್ಪುತ ನಿಮ್ಮ 

ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ ಹಿಗ್ಗುವ ವೈಷ್ಣವ ಜನುಮಪ ॥ 1 ॥ 
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ಹರಿಯೆ ಸರ್ನೋಶ್ವವಂ ರಾಣಿ ಲಕುಮಿ ಬೊಮ್ಮ 

ಹರ ಇಂದ್ರಾದ್ಕಖಿಳರಂ ತವ ಸೇವಕರು 

ವರ ತಾರತಮ್ಮ ಪಂಚ ಭೇದ ಸತ್ಯವೆಂದು 

ನೆರೆ ಪೇಳುವ ವಾಯುಮತದ ಸುಜ್ಞಾನವ ॥ 83 ॥ 

ಸಕಲ ವಿಬುಧೋತ್ತಮರಲ್ಲಿ ನಮ್ಬತೆಯು 

ಸುಖ ತೀರ್ಥರಲಿ ಮಂಖ್ಯ ಗುರು ಭಾವನೆಯು. 

ಮುಕುತಿ ಪ್ರದಾಯಕ ಸಿರಿ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ 

ಅಕಳೆಂಕವಾದ ನವವಿಧ ಭಕುತಿಯನು ೫ 2 ॥ 

ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ, ಮಧ್ಯನಿಷ್ಠೆ, ಹರಿದಾಸತನ, ಆನಂದತೀರ್ಥರಲ್ಲಿ ಗಂರೆಂ 
ಭಕ್ಷಿ, ಹರಿಯೆ ವಂಕ್ರಿದಾಯೆಕನೆಂಬ ಉನ್ನತ ಪ್ಲ ಸ್ರಜ್ಞೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಡಮೂಡಿ ಬಂದಿರಂವು 

ದನ್ನು ವಂನಗಾಣಬಹಂದಂ. 

ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಮಧ್ವವಂತ ನಿಷ್ಠೆ, ಅವರಂ ಸಂಘಟಿಸಿದ ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿಯೂ 
ಬೆಳೆದಂಬಂದಿತು. ಹರಿಹರರನ್ನೂ ಸವರಾನವಾಗಿ ಸ್ನೂತಿಸಿರಂವ ಕನಕದಾಸರೂ ವಂಧ್ವವಂತ ' 

ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಸುಖತೀರ್ಥರನ್ನು ನಂಡಿಸಂವ ಮಟ್ಟಿಗೆ : 

"ಕರ್ನಾಟಕದ ಹರಿದಾಸರೆಲ್ಲರೂ ಮಧ್ಯ ವಂತವನ್ನು ವಂಕ್ರ ಕಂಠದಿಂದ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ 

ವ್ನಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರವಂಖ ಕಾರಣಗಳಂ ಹೀಗಿದ್ದೂ ವು: ಒಂದು, ತಾವು ನಂಬಿದ ಅನಂ 

ಸರಿಸುವ ಸ ಮತದ ಪ್ರತಿಪಾದನ, ಸವಂರ್ಥನೆ, "ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ಆನಂಕೂಲ 

ವಾದ, ಅದನ್ನೇ ಮೈ ಯಾಂತ ಹರಿಮತೆವೆಂಬ ಅಭಿಮಾನ, ಹಾಗೂ ವಿಪ್ಣುಭಕ್ತಿ 

ವೈಷ್ಣವಧರ್ವ-ವೈದಿಕ ವಾಜ್ಮಯ ಪ್ರಾಮಣಣ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಂವ ಹೆಬ್ಬಯಕೆ ಅದೇ 

ಧ್ಯೇಯಂ. 
ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ರಚನೆಗಳು, ರೂಪಕ, ಪುರಂದರದಾಸರ ಕವಿತ್ವಕ್ಕೂ ನಿರ್ಶನ 

ಪೆನಿಸಂತ್ತವೆ, 

ವೈದೀಕ ಮತದಲ್ಲಿ ನಡೆದೇವಂದು ಠಾವು 

ವೈಷ್ಣವವಂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ರು ಕೆಲವರು 

ವೈಷ್ಣವ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆದೇವೆಂದು ನಾವು 

ವೈದಿಕವಂ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟವರು ಕೆಲವರು 

ವೈದಿಕ ವೈಷ್ಣವ ಪೊಂದೆಂದು ಮಧ್ಯಮಃನಿ 

ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಮೆಚ್ಚೆ ೫ 
ಸಿರಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಪುರಂದರನಿಶಲಗೆ ಶರಣು 

ಶರಣೆಂಬೆ ನಾ. ಶರಣೆಂಬೆನನೆವರತ..,.- 
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ಏನಾದರೂ ಒಂದಾಗಲಿ, ನೂರೆಂಟು ದೇವರು ಮೊರತುಂಬ ಕಲ್ಲೆ 

ಅತ್ತೆಯ ಕಣ್ಣು ಹೋಗಲಿ ಮಾವನೆ ಕಾಲು ಮುರಿಯಾಲಿ 

ಹಿಶ್ತಲುಗೋಡೆ ಬೀಳಲಿ, ಕಾಳ ಕತ್ತಲೆ ಬಂದು ಕವಿಯಲಿ ಹರಿಯೇ «ಗ 

ಮನೆಯ ಗಂಡ ಮಾಯವಾಗಲಿ, ಉಣಬಂದ ಮೈದುನ ವರಗಲಿ 

ಮನೆನೆರೆಮನೆ ಹಾಳಾಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಾದಿನಿ ಮಡಿಯಲಿ ಹರಿಯೇ 12 ॥ 

ಕಂದನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲಿ ಚಂದ್ರನ ಹಾವು ಕಚ್ಚಲಿ ಈ 
ದ್ವಂದ್ವಾರ್ಥಗಳು ಬಿಚ್ಚಲಿ ಪುರಂದರವಿಶಲನು ಮೆಚ್ಚಲಿ ಹರಿಯೇ ॥ 31 

ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ :- 

“ಅತ್ತೆ ಎಂದರೆ : ಸ್ವಾರ್ಥ 

ಮಾವ ; ಆಸೆ 

ಹಿತ್ತಲಂಗೋಡೆ : ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಂಗಳೆಂ 
ನಿನೆಯಗಂಡ : ಎಂಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ 

ಮೈದಂನ : ಅಜ್ಞಾನ 
ಮಂನೆನೆರೆವಂನೆ . : ಅರಿಷಡ್ಜರ್ಗಗಳು 

ಕಂದನ ಕಣ್ಣು ವಂಚ್ಚಲಿ : ಎಂಬಲ್ಲಿ "“ಕೆಂದ”' ಎಂದರೆ "ಹರಿದ್ವೇಷ'”, 
ಹಾಗೂ ತತ್ತ್ವ ದ್ವೇಷ 

ಚಂದ್ರ : ಕಾವಂ ನೆಂದರ್ಥ, 
ಕೊನೆಗೆ “ದ್ವಂದ್ವಾರ್ಥಗಳಂ ಬಿಚ್ಚಲಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡು ಅರ್ಥವರಾಡಿಕೊಳ್ಳ 

ಬಹಂದು : 

ಒಂದನೆಯದು ದ್ವೈತತತ್ವ ಅಥವಾ ಮಂಧ್ಯವಂತ ತತ್ವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲಿ 
ಎಂಬಂದಂ, ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಕೀರ್ತನೆಯ ರೂಪಕ ಬಳಕೆಯ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯಲಿ 

ಎಂಬುದರ. 

ಮತದೊಳಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮತ ಮಧ್ಯಮತವು । ರಘು 

ಪತಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪಾವನ ಮತವು ! ಇದು ಪಾವನ ಮೆತವು ॥ ಪ॥ 

ನಾರಾಯಣನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ನಂಬಿದ ಮತವು । ಇದು ನಂಬಿದ ಮಠವು 

ಪಾರಾಯಣಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮತವು | ತಾರತಮ್ಮದಿ ಉದ್ಭರಿಸಿ 

ಶ್ರುತಿಗಳನೊರೆದ ! ಭಾರುಣೆಯ ಸುರರ ಸಂತೋಷದ ಮತವು. 81 ॥ 

ಅಕಳಂಕ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ವಚ್ಚಾಂಕಿತ ಮತವು । ಇದು ಮುದ್ರಾಂಕಿತ ಮತವು ' 
ಸಕಲ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸನ್ಮೆತವಾದ ಮತವು । ಆಕುಟಿಲ ಶುಕ ಸನಕಾದಿ ಮುನೀಂದ್ರರ 

ನಿಖಿಳ ಕ್ರಿಯ ಪದವೀವ ನಿರ್ಮಲ ಮತವು 1 8 ॥ 
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ಸರಸ ಸದ್ಗುಣ ಸತ್ಯ ಸಾತ್ವಿಕವೀ ಮತವು । ಇದು ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ವಿಕಿ ಮತವು 

ಗರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೊಲವಾದ ಮಠವು | ಪರಮತ ಖಂಡಿಸಿ ಪಂಡಿತರು ಪೇಳಿದ 

ಪುರಂದರದಿಳಲನ ಮತವೆ ಹನುಮನ ಮತವು 183 

ವಿಜಯೆಬಾಸರೆ ಅದ್ವೈತ ಖಂಡನ ನೇರ, ಖಡ್ಗದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿದಂಥದು. ಸ್ವವಂತ 

ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯೂ (ವಂಧ್ಯನಿಷ್ಠೆ) ಅಷ್ಟೆ ಖಚಿತ, ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಂವ ಬಗೆಯನ್ನೂ 

ಕಂಠಿತೆ ಸುಳಾದಿಗಳನೇಕೆ ರಚಿಸಿರಂವ ವಿಜಯಂದಾಸರಂ ಒಂದೆಡೆ ಹೇಳೆಂವುದಿದಂ. ನ 

ಅದ್ವೈತಮತವನು ಅಧ್ಯರ ಮಾಡುವ 

ನದ್ದೇಷವನ್ನ ಬಳಿಸು ಸದ್ಧರ್ಚನವ ಪೇಳು | 

ದ್ವೈತಮತದಲ್ಲಿ ಸದ್ದೈಷ್ಣವೋಶ್ತಮನಾಗೆ 

ಸದ್ದಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತದ್ದಿದ್ದಿಯಾಚರಿಸು ॥ 

ಮಭ್ಯರಾಯರ ಪಾದ ದ್ವಯವ ಭಜಿಸಿ 

ಊರ್ಧ್ವಲೋಕಕೆ ಪೋಗುವ ದ್ವಾರ ಮಾಡು॥ 

ಅದ್ದೈತಮಹಮ ದಾನವಧ್ವಂಸಿ ವಿಜಯವಿಠಲ 

ವಿದ್ವತ್ತಮನ ನೀ ಹೃದ್ವನಜದೊಳಗಿರಿಸೋ... 

ಅದ್ವೈತ ಮತವು ವೇದವಿರುದ್ಧ ವಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು, ವೈಷ್ಣವ ತತ್ವವನ್ನು 

ಅನಂಸರಿಸಿರೆಂದು ಬೋಧಿಸಂವುದೇ ವಿಜಯದಾಸರ ಧ್ಯೇಯ. ' ಆದರೆ ಅವರ ಮಾತು 
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಓರಟಂ, ಹೀಗೇಕೆ ಬೋಧಿಸಂವರೆಂದೂ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. 

ಮುಯಾವಾದಿಯ ನಿನ್ನ ಮನವು ದೊಡ್ಡದು ಎಂದು 
ಬಾಯಿ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಬಲು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ 
ಕುಯುಕ್ತಿಯ ಮಂಡಿಸಿ ಕುಚ್ಛತ ವಚನದಿಂದ 

ಶ್ರೀಯರಸಗೆ ದೋಷಗಳ ಕಲ್ಪಿಸಿದರು 

ಎಂದು ಘೋಷಿಸಂತ್ರ, "ನಾಯಿ ಮತ್ತೊ ವಕಾತಂಗ ಒಂದೆ ಆಗಂವುದೇನೊ'' ಎಂದಂ 

ಹೋಲಿಸಲೂ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಈಶ್ವರನನ್ನು ನುಡಿಸಿದರೂ ಈಶ್ವರರಾಗುವರೆಂಬ 
ಅದ್ವೈತದ ಜೀವಪರಮಾತ್ಮೈಕ್ಕ ವಾದವನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ, ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಾಸರಂ ; 

ಗಂಗಾದಿ ತಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಕುತಿಯಿಂದಲಿ ಕುಳಿತು 

ಅಂಗೈಯ್ಯ ಒಳಗೊಂದು ಲಿಂಗವರಚಿಸಿ 
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ಹಿಂಗೆದಲಿ ಪೂಜಿಸಿ... ... 

ಮಂಗಳ ಗತಿಯನು ಬೇಡುವ ಮನಸು 

ಲಿಂಗವು ನೀನಾದೆನೆಂಬೊ ಮನಸು 

ಲಿಂಗ ನೀನಾದರೆ ಲಿಂಗದ ನಿಜರಾಣಿ 

ಶೃಂಗಾರ ಗಿರಿಸುತೆ ನಿನಗೇನಾಬೆಳೊ... 

ಎಂದು ಕೇಳಂವಲ್ಲಿ, ಆದರ ಗಂಭೀರತೆ ಆರ್ಜೆ ಆದೀತು ಪರಮತ ತತ್ವ ಆನಂಷ್ಕಾನ 
ಅರಿತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವಂತದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಿಖಂಡಿಸಂವುದು ದಾಸರಿಗೆ 
ಇತರ ವಂತಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಅರಿವನ್ನೂ ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತದೆ.. ಒಂದೆಡೆಯಂತೂ 
ಶ್ರೀವಿಜಯದಾಸರಂ ""ಮಾಯಾವಾದಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಜವಾಗಿ ಅನಂದಿನ...ಸಂಖಿಸಂ 

ವುದಕ್ಕಿಂತ...ವೀರವೈಷ್ಣವರ ಸದನದಲ್ಲಿ ಶುನಕನಾಗಿ ಒಂದು ಘಳಿಗೆ ತನಂವು ಧರಿಸಿ... 

ಬಾಳುವ ಬದುಕೆ ಲೇಸು'' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 

ಮಧ್ವಮತವ ಪೊಂದದವನ ಭಕುತಿಯಾಶಕೆ 

ಊರ್ಧ್ವಪಂಡ್ರ ತಿದ್ದೆವವನೆ ಕರ್ಮವ್ಯಾತಕೆ 

ಎಂಬ ಅವರ ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ವವಂತದ ಒಂದಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾದ 
"ತಪ್ತಮಂದ್ರಾಂಕನ' (ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಮಂದ್ರೆ) ವಿಲ್ಲದವನ ಜನಂಮವ್ಯಾತಕೆ ಎಂದು 
ಬರಂತ್ರದೆ. 

““ವಂಛ್ವರಾಯಂರ ಕರುಣ ಪಡೆಯದವನಧರೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ದರೇನಂ ಇಲ್ಲ 

ದಿದ್ಧರೇನು'': ಎಂದಂ ಘೋಷಿಸುವ ದೇಸವರ್ಯರು “"ವಂಧ್ವರಾಯರ ದಾಸನಾದವನೆ 

ನಿರ್ದೋಷಿ ಮಧ್ಮರಾಯಂರ ಭಂಟ ಜಗಕೆ ನೆಂಟ''ನೆಂದಂ ಸಾರಿ, “ಸರ್ವೇಶ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕೆ 

ನೀನಂ ಬಂದದ್ದೂ ಮಾಡು, ಆದರೆ, ಅವಾವ ನರಕದಲಿ ಬಹಂಕಾಲವಿಟ್ಟರಂ ಇಪ್ಪೆ 

ನಾನೊಲ್ಲ ವಿಂಥ್ಕ ವಂತವ''ನಿಂದಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಳಿದ (ಅದಕ್ಕೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಯೆ) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೆಂದರೆ, ಅದ್ವೈತ ಖಂಡನ, ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಥ 

ಭಗವದ್ರೂಪಗಳ ವರ್ಣನೆ, ಎರಡನೆಯದನ್ನು ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಈ. ಮೊದಲೇ 
ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದ್ವೈತ ಖಂಡನವೆ, ಮಧ್ವಮತದ ಪ್ರವಂಖ ಧ್ಯೇಯಗಳ 
ಲ್ಲೊಂದಂ, ಹಾಗೂ ವೈಷ್ಣವ ಧೆವರ್ಕಾನಂಯಾಯಿಂಯಂ ಒಂದಂ. ಲಕ್ಷಣ, ಜಗನ್ಮಿಥ್ಯಾ 

-ವಾದನ್ನೊಪ್ಪದ ಮಧ್ಯ್ವಮಂತಾನಂಯಕಾಯಿಂಗಳಂ ಜಗತ್ತೂ ಸತ್ಯ, ಹರಿಯೊಬ್ಬನೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ, 

ಸರ್ಫತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ, ನಿರ್ದೋಷಿ, ಅನಂತಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಣಪರಿಪೂರ್ಣನೆಂದರಂ. 
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ಮಾಯಬಂಕಪೊಳಿತಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಎನ್ನವ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಂ 

ಜಗಕೆ ಕಾರಣ ದೇವ (ತಾ) ನಿಂತು 

(ಬೊಗೆಳಿಕೊಂಬೆ) ಭೇದವಿಲ್ಲೆಂದು 

(ತೆಗೆವನು) ಯಮ ಬೆನ್ನಚರ್ಮ ಇದು 

ನ (ಗೆ)ಯಲ್ಲ ಕೆಕೆಳೊ ತಿಳಿಯೊ ದಾಷ್ಕರ್ಮ 

ಶಂಕರ ಮತಕೆ ನೀ ಹೊಂದಿ ಆ 

ಪಂಕದೊಳು ಬೀಳ ಬೇಕಲ್ಲೊ 

ಸಂಕಟಗೊಳಗಾದಿಯಲ್ಲ ನಿನ್ನ... 

ತ ಇನ್ನಾದರು ಭೇದ ಮತವನು ನೀನು 

ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯೋ. ಎ. 

ಎಂದು ಕಿಳಂಹಂತ್ಪಾರೆ. ಶ್ರೀಮಧ್ಭಾ ಸಚಾರ್ಯರಂ ತಮ್ಮಾ ತತ್ತ್ವೃವಾದವನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿ 

ಮೂರಂ ಶತಮಾನ ಕಳೆದಿತ್ತಾದರೂ, ವಾದಿರಾಜರಂ ತಮ್ಮ ಪಂತದ ಬಗ್ಗೆ 

ವಣತಾಡುತ್ತಿ ಇತರ ವಂತಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಂವುದನ್ನು ಗವಂನಿಸಿದರೆ 

ಆಗಲೆ ಇನ್ನ ಮತ ಸಂಘರ್ಷ ಕೂಡ ತಿಳಿಯ ಬರುತ್ತದೆ. ವಂಧ್ವಾಚಾರ್ಯೆರನ್ನೂ 

ನಂಡಿಸಂತ್ತ ""ಮೂರಾರು ಎರಡೊಂದಂ ವಂಢ ವಂತಗಳ ಜರಿದಂ : ಸಾರ ಮಧ್ವ 
ಶಾಸ್ತ್ರವನಂ ಸಜ್ಜನರಿಗೊರೆದ''ವರೆಂದಂ ಕೊಂಡಾಡಂತ್ತಾರೆ. ""ಗಂಂಡಕ್ರೀಯೆ' 'ಕೃತಿ 
ಯಲ್ಲಿ ವಾದಿರಾಜರಂ ಆನ್ಯವಂತಸಾರವೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯ ಹೇಳಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಕಂಂದನ್ನೆ ತ್ತಿ 
ಹಿಡಿದಂ ಅನಂತರ ತಮ್ಮ ಮಧ್ವಮತವನ್ನು ಸವಂರ್ಥಿಸಂತ್ತಾರೆ, ""ಸ್ಕಾದೆಂಬವಾದಿನಾ 

ವೆಂಬ ಪ್ರಮೇಯಂವ'' ಜೈನರ ಸ್ಕಾದ್ಹಾದ ತತ್ವ ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಚಾರ್ವಾಕ, ಬೌದ್ಧವಂತ 

ಗಳನ್ನು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತ, ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿಯೆ 
ಖಂಡಿಸಂತ್ತಾರೆ : ' 

ಅದ್ವೈತವಾದಿ ನಿನ್ನವಿದ್ದನ್ಮತದಲ್ಲಿ 

ಬಂದ್ಭದೇವಗೆ ಪೆಸರಿದ್ದೆ ಕಾವಕಾದಿಂದ 

ಅದ್ಬಯವಾದಿಯೆಂದು 

ರಾದ್ದಾಂತದ ಗುರುಶುದ್ಧೋದನೆ ಮುನಿ ಪೇ 

ಳಿದ ಬುದ್ಧ ಮತವ 

“ಎಂದು ಅದ್ವೈತ, ಬೌದ್ಧ ಮತವೆರಡನ್ನೂ ಜರಿದಂ, “ಹಯೆವದನನೊಬ್ಬನೆ ಸರ್ವಾ 

ಗ್ರೇಸರ ಕಾಣೊ" ಎನ್ನುತ್ತ, ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಾವಕಾಣ್ಯ ಕೂಡ ನೀಡಿ ಹರಿಪಾರವ್ಮೂ 
ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ”, ಮೂರ್ತಿಯ ನೋಡಲ? ವಿಶ್ವಃ ತಪ್ಪ ಕ್ಷ ಎಂಬಿ ಕ್ಷಿಯರ್ಥವಾದ 
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ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪರಮಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೋಡಲಾಗಿ ತತ್ವವೆಜ್ಟೆಷ್ಟು ಅಷ್ಟಷ್ಟರಲ್ಲಿ 
ವೇದೋಕ್ತಿಯಿಂದಲಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ನ ನಾರಾಯಣಸ್ಥಿತ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ: ನೀತಿಗೆ ಪ್ರತಿ 

ಯೀಂಲ್ಲ''ವೆಂದೂ ದೃಢೀಕರಿಸಂತ್ಹಾರೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯಂ ಅದ್ಯೈ 43 ಖಂಡನ ಉಳಿದ ಹರಿ 

ದಾಸರಲ್ಲೂ ವಂಂದರಿದಿದೆ. ಪುರಂದರದಾಸರು "ಕರವ ವಂಂಗಿದಾವಂಖ್ಯಪ್ರಾಣ' 

ನೆಂದಂ ವಂಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರನ್ನೂ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತ, “"ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭೇದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ 
ಎಂಬ ಕ್ಷಂಲ್ಲಕರನಂ ಹಿಡಿದಂ ಹುಲ್ಲುವಂರೀಯೇೆಂದು'' '"ಜೀವೇಶ್ವರೈಕ್ಯ ಜಗತು ವಿಂಥ್ಯಾ 

ಎಂದು ಈ ವಿಧಪೇಳುವ ಮಾಯಿಂಗಳ ನಳಿಯೆಂದು'' ಕೇಳಿ ಕೊಂಡನೆಂದು ಸಾರಂವಲ್ಲಿ 

ಅದ್ಕೈ ಲತ ಖಂಡನ ಎದ್ದು ಕಾಣಂತ್ತದೆ. ಅವರದ್ದೆ ಇನ್ನೊಂದಂ ರಚನೆ "ಎರಡೂ 

ಒಂದಾಗದಂ ರಂಗ : ಎರಡಂ ಒಂದಾಗದು ಎಂದೆಂದಿಗಂ ರಂಗ” ದ್ವಾಸಂಪರ್ಣಾ 
ಉಪನಿಷದ್ಯಾಕ್ಕ-ಅದ್ಹೈ ತವನು. ಖಂಡಿಸಂವ ಕೀರ್ತನೆ. ವಿಜಯದಾಸರಲ್ಲಿಯಂತೂ 
ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷ್ಕತೆಯಂಂ ಹೆಚ್ಚಳವಾದ್ಧರಿಂದ, ಅದ್ವೈತ ಖಂಡನವೂ ಅಷ್ಟೆ 
ಖಂಡತಂಂಡ ರೀತಿಯಂದಾಗಿದೆ. ಅವರ ಒಂದಂ ಉಗಾಭೋಗ ಹೀಗಿದೆ : 

ನಾನಂ ನೀನಂ ಎಂದಂ ಒವೆಗಾದರಂ ನರ ["'ಎನ್ನ ಹೃತ್ಯುವಃಲದ ಚಂದ್ರ 
ಆನಂತ ಜನಂಮಂಲ್ಲಿ ನಂಡಿದನಾಗೆ ಅದ್ವೈತ ಮತಾರಣ್ಯ ದಾವಾನಲಂ 
ಶ್ವಾನಸೂಕರ ದುರ್ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿ ಗಂಣಸಾಂದ್ರ'' ಇದಂ ವಿಜಯಂ 
ಮಾನವಾಧವಂನಾಗಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ದಾಸರು ಮಧ್ಯ್ಯಾಚಾರ್ಯರನ್ನು 
ನಾನಾ ಸಂಕಟಪಟ್ಟು ಹೀನ ಭೋಜನವರಾಡಿ ಬಣ್ಣಿಸಂವ ರೀತಿ] 
ತಾನಿಳಿವ ನಿತ್ಯ ನರಕದಲ್ಲಿ 
ಅನಂತೆ ಜನುಮದೊಳಂ ಸೇವಕನೆಂದೆನೆ - 

ತಾನೊಲಿದಂ ಈವ ವಿಜಯವಿಠಲ ಗತಿ-ವಾಯಂದೇವರ ಅವತಾರತ್ಸಯೆಗಳಾದ 
ಹನಂವಂ, ಭೀವಂ, ಮಧ್ವರ ಸಿತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ''ಅದ್ಧೈತವಂತ ಕೋಲಾಹಲನ್ನ : 

ವೇದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಂಭಗಂಣ ಶೀಲನ್ನು'' ಎಂದಂ ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಶಂಸೆ ವಕಾಡುತ್ತಾರೆ; 

ವಿಜಯಂದಾಸರೆ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳಂ ಅದ್ಧೈತವನ್ನೂ ಖಂಡಿ 
ಸಂವ ರೀತಿ ಒರಟೆಂದಂ ಅನ್ನಿಸಿದರೂ ಅವು ಹರಿದಾಸರ ಅಭಿವಂಶಬೆಂದಂ ಮಾತ್ರ ಪರಿ 

ಗಣಿಸಬೇಕಾಗಂತ್ರದಷ್ಟೆ. (ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದಂ ಅನುವಕಾನ ಕೃತಿ ಸಂಪಾದನ 

ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬರುತದೆ. ಪುರಂದರದಾಸರಲ್ಲಿ ಬರಂವ "'ಕರವ ವಂಂಗಿದ ಮಂಂಖ್ಯ 

ಪ್ಪಾಣ'' ಎಂಬ ಕೃತಿ '"ಗೋಪಾಲವಿಠಲ'' ಆಂಕಿತದಲ್ಲಿಯೂ ಬಂದಿದೆ.) 

ಮಭ್ಸಮತವೆಂತೆಂಬೊ ಅಬ್ಬಿಯಲಿ ಚಂದ್ರನಂ ತುದ್ಭವಿಸಿ ಶರಣಾರಿಷ್ಟ 

. ಅದ್ಬೈತಮತ ಕಾಲಮೊದ್ದೂ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ॥ ತಿದ್ದಿ ಅಮೃತವುಣಿಸಿದ 

ಎಂದೂ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯರ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತ ಅದ್ಭೈತ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಗಂರಂಚರಣವನ್ನು 

ಸ್ಮರಿಸಂತ್ತೆ 
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ಶುದ್ಧಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯತನನ್ನು ತತ್ವ ತಿದ್ದಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾತನ್ನ 

ಅನ್ಚೈತ ಮತ ಭೂಷಿತನ್ನ «೬0೬46: ಮರಮತಗಳನ್ನು ಖಂಡ್ರಿಸಿದನ್ನು ॥ 

ಎಂದಂ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದ್ವೈತ ಖಂಡನ ಹೀಗೆ ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸವ. 
ವಣಂದರಿದಂ ಬಂದಂತೆ, ಅವರು ತಾವು ಪ್ರವಾಸಗೈದಂ ಕಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ-ಭಗವದ್ರೂಪಗಃ 
ವರ್ಣನೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಡಮೂಡಿದೆ. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಶೀರ್ಥರು 
ಹೆರಿದಾಸ ಪಂಥವನ್ನು ಉತ್ಲೆಜನಗೊಳಿಸಿ ಪೋಷಿಸಿದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರಂ. ಅವರ ಬೃಂದಾವನ 
ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೆ ಅನೇಕ ಹರಿದಾಸರಿಗೆ ಚೈತನ್ಯದಾಯಿಂ ಆಯಿಂತ. ಹಾಗೂ ವೈಷ್ಣವಧವಂ 

ಪ್ರಸಾರ ಮಂಗಿಲು ಮಂಟ್ವಿತು. ಅವರು ತಮ್ಮಾ ಪ್ರಸಾರ ಪ್ರತಿಭೆ, ವಾಕ್ಚಾತಂರ್ಯ- 
ವ್ಯಕ್ತಿತೆಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ, ವಂದ್ಹ ೈವಂತಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ, ವೈಷ್ಣಣ 

ರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರೆಂದಂ ತಿಳಿದಂ. ಬರಂತ್ರದೆ, 

ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಭಗವದ್ರೂಪವರ್ಣನೆಯಂತೆಯೆ ವೈಷ್ಣವಧರ್ಮದ ಇನ್ನೊಂದ! 
ವೆ ೈಶಿಷ್ಟ ಕ ಹರಿದಾಸರು ಮಾಡಿರಂವ ಶ್ರೀಹರಿಯ ದಶಾವಶಾರ ಸ್ತಾತಿ ವೈವಿಧ್ಯ. 

ಆದರಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲಾ ವಿನೋದಗಳ ಚಿತ್ರಣ, ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರಂತೂ ಇಡಿ 

ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಿರಹ ತಾಳದ ಭ್ರಮರಗೀತೆಗಳನ್ನು 
ಹರಿದಾಸಕೂಟದ ಆದ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕರುದ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರೂ, ವೇಣಂಗೀತೆಗಳನ್ನು 

ವ್ಯಾಸರಾಜರು, ಪುರಂದರದಾಸರಂ, ಕನಕದಾಸರಂ, ಪ್ರಸನ್ನ: ವೆಂಕಟದಾಸರಂ, ಹೀಗೆ 
ಅನೇಕ ಹರಿದಾಸರಂ ವಿಧ ವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶವ್ಪು ಕವಿ ಹ್ಮ ೈದಯಂ ತೋಚಿದಂತೆ 

ಬಣ್ಣಿಸಿರಂವುದು ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ವೃವಿಧ್ಯ-ಸ್ವಂತಿಕೆಗೂ ನಿದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ. ದಶಾವ 

ತಾರ ಸ್ತುತಿ ಹರಿದಾಸರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು. ಅವರಂ ನಂಬಿ, ನೆಚ್ಚಿದ ಫ್ರೀಹರಿಯಂ 

ವಿಷ್ಣುವಿನ ದಶಾವತಾರ ಸ್ತುತಿಸುವುದಂ ಅವರಿಗೆ ಪರನಂಪ್ರಿಯ ಕಾವ್ಯ. . ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ 
ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿಯೂ ಇದಂ ಸಾವಣನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಬಂದಿರಂವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, 
ವಂಹಾಕಾವ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಂತೆ ಇದನ್ನೂ ತಮ್ಮಾ ಕ್ಕ ೈತಿಗಳ ಲಕ್ಷಣ, ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಎನ್ನಿಸಿದರೂ ಅವರವರ ಭಕ್ಷಿ ವೈವಿಧ್ಯ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ವೂಟ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತದೆ, 
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದಶಾವತಾರ ವೆ ೈವಿಧ್ಯವನ್ನೂ ಮೊದಲು ಗವಂನಿಸಬಹೆಂದು. 

ಅವತಾರ ಎಂಬಂದಂ ಯಂಥಾರ್ಥವಾದದ್ದೂ. ''ಅನಂತ''ನೆಂದ ಹೆಸರಾದ ಭಗ 

ವಂತನಿಗೆ ಇರಂವ ಅನಂತರೂಪ, ಗುಣಕ್ಟಿಯೆ, ಎಲ್ಲ ವೇದೋಕ್ತ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ, 

"ಸಹಸ್ಪಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷಃ ಸಹಸ್ಪಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ಪಪಾತ್'' ಎಂದೆಪುರಂಷಸೂಕ್ತ ಪರಮಾತ್ಮನ 
ಅನಂತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪ್ರಥವಂ ದಾಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ಆಕೆಯಂ 

ದೇಶ ಕಾಲತಃ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ''ಸಮನಾ'' ಎಂಬಂತೆ ಸವಂನಾಗಿರಂವವಳಂ, ' ಆದರೆ ಹರಿಯ 
ಮಹಿಮೆ '"ಯಸ್ಕಾಂತಂ ನವಿದುಃ ಸಂರಾಸುರಗಣಾ'' ಎಂದಂ ಗೀತೆಯ ನಾಂದೀಶ್ಲೋಕ 
ದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತೆ. | 
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| ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ದಶಾವತಾರ ವಿಶೇಷ, ವಂತ್ಸ್ಯ, ಕೂರೂ, 

ವರುಹ, ನಾರಸಿಂಹ, ವಾಮನ, ಭಾರ್ಗವರಾವಂ, ಶ್ರೀರಾಮ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಬಂದ, 

ಕಲ್ಕಿ ಎಂಬುದೇ ದಶಾವತಾರ ವರ್ಣನೆ ಹರಿದಾಸರ ಕೈತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದರೂ 
ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಆದ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಒಂದೆಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ : 

ಜೋಗುಳದ ಹಾಡೊಂದರಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀರಂಗವಿಠಲನಿಗೆ ಜೋಗುಳ ಹಾಡುತ್ತ, ಅವನ 
ಗಂಣವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ ದಶಾವತಾರ ನಿರೂಪಣೆ ತಂದಿರುವ ಪರಿ ಸರಳ, ಚೆಂದ. "“ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರ 

ನಿಷ್ಕ, ಭಾವೀಸವೀರಮಾನ, ವಾದೀಭಸಿಂಹೆ, ಸಂಮತಪ್ಪತಿಷ್ಠಿತ'' ಎಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ 
ಪಾತ್ರರಾಗುವ ಸಹಜ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು ಬಣ್ಣಿಸೆಂವ 

ದಶಾವತಾರ ಸ್ತುತಿಗಳನೇಕ. ಅವುಗಳೊಂದೊದರಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯ, ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಇದೆ. ಈಶ್ವರ 
ನನ್ನೂ ಕುರಿತ ರಚಿಸಿರಂವ "ಧವಳ ಗಂಗೆಯ ಗಂಗಾಧರ ಮಹಾಲಿಂಗ ವಣಧವನ 

ತೋರಿಸಯ್ಯ ಗಂರಂಕುಲೋತ್ಪಾಂಗ'' ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆವರಂ ಈಶ್ವರನ ಮೂಲಕ 

ತಮಗೆ ಪ್ರೀಹರಿಕೃಪೆ, ಆಶೀರ್ವಚನ ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ 
ದಶಾವತಾರ ನಿರೂಪಣದಲ್ಲಿ ವಾದಿರಾಜರಂ .ಆನಂಸರಿಸಂವ ವಿಧಾನ ಗಮನಾರ್ಹ, 

ಒಂದಂ ಕ್ಷಣವೂ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಗಲದೆ ಅವನ ಸೇವೆ ನಡೆಸಂವ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, 
ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ""ಉರುಟಣೆ'' (ವಂದುವೆಶಂಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದಂ) ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 

ಆತನ ಹಿರಿಮೆ, ವಹತಿ ಕುರಿತು ಹಾಡಿ, ಹೊಗಳುತ್ತ ಒಂದೊಂದಂ ಅವತಾರವನ್ನೂ 

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಂತ್ರಾಳೆ ; 

ಮಚ್ಚ ಕಚ್ಛಪ ಕೆರನೆ | ಕೇಸರಿಯಂದದ ಮುಖನೆ ॥ 

ಸ್ವಚ್ಛಮಂಖವ ಶೋರೈ ಅರಿಸಿನ ಹಚ್ಚುವೆನು ॥ 

ಎಂದಂ ಹಾಡಂವಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನೆಂಡಿಯಲ್ಲಿ ವರಂ ಅವತಾರಗಳ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. 
ಇದರಂತೆಯೆ 

ವೇಡವ ತಂದು ಬೆಟ್ಟವ ಹೊತ್ತು ಧರಣಿಯ 

ಸಾಧಿಸಿ ಕಂಬದಿ ಬಂದವಗೆ ॥ 

ಭೂಬಾನವಬೇಡಿ ನೃಪರ ಸಂಹರಿಸಿದ 

ಆದಿಮೂರುತಿಗಾರತಿ ಎಶ್ತಿರೆ ॥ 

ಎಂಬ ಕೃತಿಯ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿ ದಶಾವತಾರದಲ್ಲಿಸಗಿದ ಕಾರ್ಯಗಳ-ಉದ್ದೇಶಗಳ 

ಬಣ್ಣಿಸುವಿಕೆಯಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಉಕ್ತಗೊಂಡಿರುವ ಮಂತ್ಸ್ಯಾವತಾರ, ಕೂವರ್ಣವಠಾರ, 

ವರಾಹಾವತಾರ, ನರಸಿಂಹಾವತಾರ, ವಾವಂನಾವಶಾರ, ವಂತ್ತು ಪರಶುರಾವಂರ 
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ಅವತಾರಗಳನ್ನೂ ಗವಂನಿಸಿದಾಗ ಫ್ರೀವಾದಿರಾಜರೆಂ ಅನುಸರಿಸುವ ಸರಳೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ 
ವಿಧಾನ, ವಂನಮೆಚ್ಚಿ ತಲೆದೂಗಿಸಂತ್ತದೆ, ಇದೇ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತತೆ “ಎನಗೆ ನೀ ಬಂಧಂ 

ಎಂದೆಂದಂ ಜಯಾ ಸಿಂಧು” ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲೂ ರಾಜರಂ ಅನಂಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಜನ 
ಪದ ಸೊಗಡಿರಂವ ಕೃತಿ "'ಏನೆಂದಂ ಸ್ತುತಿಸಲಿ ದೇವ ರಂಗಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಜಾಣತನವ 
ನೀನೆ ಬಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಯ್ಯ”' ಎಂಬಲ್ಲಿ "ಉಭಯಕಾವೇದಿ'' ವಾಸನಾದ (ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಷೇತ್ವ) 

ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನನ್ನು ಸ್ಟೂತಿಸಂತ್ತ “ಬಲಿಯನ್ನೂ ವಂಚಿಸಿದಂಥ ರಂಗಯ್ಯ ನೀನು ನೆಲವ 
ಮೂರಡಿ ಮಾಡ್ದೆ ರಂಗಯ್ಯ'' ಎಂದು ಆಡಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಕೈಷ್ಣ- 

ಸತ್ಯಭಾಮೆಯರ ಸಂಭಾಶಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರಂ ಹತ್ತವತಾರಗಳ ನಿಂದೆಸ್ಟೂತಿ 

ನಿರೂಪಿಸಿರಂವ ವಿಧಾನವಂತೂ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿಯಂತೆಯೆ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯನ್ನವರು ಹೇಗೆ 

ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಲ್ಲರಂ ಎಂಬಂದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ, 

ಏರಂಗಧಾಮ ರಂಗ ಏರಂಗಧಾಮ 1ಪ॥ 

ನಾರುವ ಮೈಯವನತ್ತ ಸಾರು ಮುಟ್ಟದಿರೊ ಎನ್ನ 

ದೂರನಿಲ್ಲು ತರವಲ್ಲ ಏರಂಗಧಾಮ । 

ಸಾರ ಶ್ರುತಿಗಳ ತಂದು ವಾರಿಜಸಂಭವಗಿತ್ತೆ | 

ದೀರಮತ್ಸ (ರೂಪ ಕಾಣೆ ಎಲೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆ nou 

ಎನ್ನುವ ಈ ಕೃತಿ ಒಂಡು ನೀಳ್ಗವನ, 

ದೊರೆತನವುಳ್ಳವನೆಂದು ಮೆರುಳುಗೊಂಡೆ ನಾ ನಿನಗೆ 

ತಿರುಕನೆಂಬೋದರಿಯದಾದೆನೊ ಏರಂಗಧಾಮ 

ತರಳಿಸುರರಿಗಾಗಿ ಬಲಿಯ ತುಳಿದು ಪಾತಾಳಕೊತ್ತಿದ 

ಗರುವ ವಾಮನ ಕಾಣೆ ಎಲೆ ಸಕ್ಕಭಾಮೆ ॥ 

ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಾಮನನ ನಿಂದೆ-ಸ್ತುಶಿ ಎರಡೂ ಅಡಕಗೊಂಡಿವೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಯಶೋದೆ 
ಮಾತೃವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಪ್ರೀಶಿಪ್ರೇವಂಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪುಟ್ಟ ರೂಪನ್ನೂ ಆಡಿಸುತ್ತ, 
`ಊಡಿಸುತ್ತ, ಬಣ್ಣಿಸಂವ ದಶಾವತಾರ ತಂತ್ರ ವೈವಿಧ್ಯ-ವಂನಸ್ಸನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಂತ್ರದೆ ; 

ಕೇಳೆಲೊಲ್ಲನೆ ಎನ್ನ ಮಾತನು ರಂಸ 1ಪ॥ 

ಕಾಳೀಮರ್ದನ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಹೇಳೆ ಗೋಪ್ಯಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ॥ಅ,ಪ॥ 

ಬಿಟ್ಟ ಕಣ್ಣನು ಮುಚ್ಚಲೊಲ್ಲನೆ ದೊಡ್ಡ 

ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೊತ್ತಿ ನಿಂದನೆ ಬಲು 
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ಸಿಟ್ಟಲಿ ಕೋರೆಹೆಲ್ಲ ಕಿರಿದನೆ ಈಗ 

ಗಟ್ಟಿ ಉಕ್ಕಿನ ಕೆಂಬಪೊಡೆದು ಬಂದನೆ ರಂಗ ॥ ೧॥ 

ಮೂರಡಿಭೂವಿು ಬೇಡಿಬಂದನೆ ತಾಯ 

ಶಿರವ ಕಡಿಯಲಿಕೆ ಕೊಡಲಿತಂದನೆ 

ನಾರಸೀರೆಯನುಟ್ಟುಕೊಂಡನೆ ಬಲು 

ಜೋರತನದಲಿ ಹರವಿಹಾಲ ಕುಡಿದನೆ ರಂಗ ॥ ೨ ॥ 

ಬತ್ತಲೆನಾರಿಯರ ಅಪ್ಪಿದ ಹೋಗಿ 

ಉತ್ತಮ ಅಶ್ವವ ಹತ್ತಿದ 

ಹತ್ತವತಾರವ ಶೋರಿದೆ ದಿಟ್ಟಿ 

ಮೂರ್ತಿನಮ್ಮ ಚೆಲುವ ಶ್ರೀಹಯವದನ ॥ ೩ ॥ 

ಇದರಂತೆಯೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನು "ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ಹೆಂಗಳರನ್ನೆ ಹಲವು ರೂಪ 

ತಾಳಿದವನೆ'' ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತವತಾರದ ಉದ್ದೇಶ ತಿಳಿಸುವ ವಾದಿರಾಜರು, 
ದಶಾವತಾರ ಹಿರಿಮೆ ಕುರಿತೆ ಅನೇಕ ಕೃತಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರ 
ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪ್ರಭುತ್ವ ಸಹ ತಿಳಿಯ ಬರಂತ್ತದೆ. ಒಂದಂ ಉಗಾಭೋಗ, ಸಂಸ್ಕೃತ 

ದಲ್ಲಿ ಅಶ್ಕ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದರಿವ ಗತಿಯುಳ ೈ ಕೃತಿಬಂಧ-ಬಂಧೆಂರವೂ ಆಗಿವೆ, 

ಪುರಂದರದಾಸರ-ಕನಕದಾಸರ ದಶಾವತಾರಸ್ಸೂತಿ, ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಳತೆ, ಕನಕ 

ದಾಸರಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಆದ ಜಟಿಲತೆಯೂ ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ. ಕನಕದಾಸರ "ಈಶ ನಿನ್ನ 
ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುನೆನಂ 1 _ ದೋಷರಾಶಿ ನಾಶಮಾಡೋ ಶ್ರೀಶ 

ಕೇಶವಾ'' ಎಂಬ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ನಾಮಾವಳಿಗಳೊಳಗೊಂಡ ನಿಡಿದಾದ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 
ದಶಾವತಾರವೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಆಗಿದೆ. "'ಕೇಳಲೊಲ್ಲನೆ ಎನ್ನ ಮಾತನು ರಂಗ' ಎಂಬ 

ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆ, ವಾದಿರಾಜರ ಕೃತಿ ವಿಭಾಗದ, ಪಡಿನೆಳಲೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ, ಇದ 
ರಂತೆಯೆ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ದಶಾವತಾರ ಸ್ತೋತ್ರದ ನಿರೂಪಣೆಯ ವೈವಿಧ್ಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಪ, 

ಹಾಗೂ ನೇರವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳ ಹಾಡುವ ಗೀತೆಯಲ್ಲಂತೂ ಪುರಂದರರ ಸರಳ 
ಕನ್ನಡ ನುಡಿ-ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನೂ ಸೆಳೆದಂಕೊಂಡಂ, ಹರಿದಾಸರಾಗಿಸಂತ್ತದೆ. 

ನಿಗಮವ ತಂದ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರಗೆ । ಆಗವ ಬೆನ್ನಿಲಿ ಪೊತ್ತ ಕೊರ್ಮನಿಗೆ 

ಜಗವನುದ್ಧರಿಸಿದ ವರಹನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ | ಮಗುವನೆ ಕಾಯ್ದ ಮುದ್ದು ನರಸಿಂಹಗೇ  ॥ ೧ ॥ 

ಭೂಮಿಯ ದಾನವ ಬೇಡಿದಗೆ । ಆ ಮಹಾ ಅಸುರರ ಗೆಲಿದವಗೆ 

ರಾಮಚಂದ್ರನೆಂಬ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸತ್ಯ 1 ಭಾಷೆಯ ಅರಸ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ ॥ ೨ ॥ 
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ಬತ್ತಲೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಬೌದ್ಧನಿಗೆ । ಉತ್ತಮ ಹಯವನೇರಿದ ಕಲ್ಲಿಗೆ 

ಹತ್ತವತಾರದಿ ಭಕ್ತರ ಸಲಹಿದ । ಕರ್ತ ಶ್ರೀಪ್ರರಂದರವಿಠಲನಿಗೆ ॥ ೩ ॥ 

॥ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ॥ 

"ಏನು ಮೆಚ್ಚಿದೆಲೆ ಹೆಣ್ಣೆ, ಏನು ವಂರಂಳಾದೆ'' ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸರು 

ನಿಂದಾಸ್ತುತಿಯ ಜತೆ ಅವತಾರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೊ ತಿಳಂಹುತ್ತಾರೆ. 

ಗಂಭೀರ ಪುರುಷ ನಿವನೆಂಬೆನೆ ದಿಗಂಬರ । ಆಂಬರದೊಳಗೆ ಕುದುರೆಯ ಕುಣಿಸುವ 

ಅಂಬುಜಾಕ್ಷ ಸಿರಿಪುರಂದರ ವಿಠಲಗೆ ಸಂಭ್ರಮದಿ, ನೀಮೆಚ್ಚಿಮದುವ್ಯಾದೆಯಲ್ಲೇ ॥ 

ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಆಡುನಂಡಿ ಸೊಗಸನ್ನು ಕಾಣಬಹಂದಂ. ದಶಾವತಾರ 

ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕೇಶವಾದಿ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ನಾವಂಗಳಂಳ್ಳ ಸ್ತುತಿ, ಜಗ 

ನ್ನಾಥದಾಸರದಂ, ಅವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಟಿಯೆಂಂಬಂತಿದೆ ; 

ಶ್ರೀಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ಭೂವರ್ನಹ ನೆರಸಿಂಹ ದಧಿ 

ವಾಮನ  ಶ್ರಿವಿಕ್ಛಮಾ ಪರಶುರಾಮ 1 

ರಾಮಯಾದವ ಕೃಷ್ಣ ಬೌದ್ಧ ಕಲ್ಕಿ ಹಯಾಸ್ಯ 
ನಾಮ ತಾಪಸ ಉಪೇಂದ್ರ ಅಜಿತಾದಿಗಳಿಗಾನಮಿಪೆ ೫ 

ವಾಸುದೇವಾಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದ ಮಹಿ 

ದಾಸ ಹರಿಹಂಸ ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದತ್ತಾ | 

ವ್ಯಾಸ ಕಪಿಲಾತ್ಮಾನಂತರಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಯ 

ಜ್ಞೇಶ ವೈಕುಂಠ ನಾರಾಯಣದ್ಯವತಾರಕಾಸಮಿಖೆ ॥ 

ನಾರಾಯಣೀ ಖುಷಭ ಐತರೇಯಾ ಶಿಂಶು 

ಮಾರ ಯಜ್ಞ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಸಂಕರ್ಷಣಾ 

ಕ್ಷೀರಾಜ್ಞನಿಲಯ ಯಮನಂದನ ಕೃಷ್ಣ 

ಹರಿನಾರಾಯಣಾದ್ಯಮಿತ ಧರ್ಮರೂಪಾದಿಗಳಿಗಾನಮಿಪೆ ॥ 

ಇಲ್ಲಿ ದಶಾವತಾರ ಅಲ್ಲದೆ, ಕಪಿಲ ದತ್ತಾಶ್ರೇಯಂ, '"ಹಂಸರೂಹಿ ಪರಮಾತ್ಮ" 
(ಜ್ಞ್ಯಾನ ಸ್ವರೂಪಿ) ವಮಂಂತುದ ಅವತಾರ ರೂಪಗಳ ವರ್ಣನೆಯೂ ಬಂದಿರುವುದು 

ಗಮನಾರ್ಹ, ಮೋಹನದಾಸರ ಕೋಲಂಪದ, ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರಂ ಹೀಗೆ 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹರಿದಾಸರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಹರಿಯ. ದಶಾವತಾರ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಸ 
ರಾಯಂರಲ್ಲಿಯಂತೂ ವಂಧಂರಭಾವ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ದಶಾವತಾರ 

ಬಣ್ಣಿಸಿರುವುದಂ ಅವರ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯ. ಪ್ರತೀಕವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ 

ಕನಕದಾಸರ ಒಂದಂ ಸಾಲ ಗವಂನಾರ್ಹ; : 
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ಕೆಂಗಣ್ಣ ಮಾಸನಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಂಗೆ ಗುಂಗಾಡಿ ಸೋಮನ ಕೊಂದಾನ್ಮ್ಯಾ 

ಗುಂಗಾಡಿ ಸೋಮನ ಕೊಂದು ವೇದವ ಬಂಗುರದೊಡಲಗಿಪ್ತಾನ್ಮಾ , 

ಇಲ್ಲಿ “ಮ್ಯಾ ಮ್ಯಾ'' ಎಂಬ ಮೇಕೆಯ ಕರೆವ ಸದ್ದು, ಜಾನಪದ ಸೊಗಸುಂತರಿಸಂತ್ರದೆ. 

ಕನಕದಾಸರ ಕೇಶವ ನಾಮವಂತೂ ಸಂಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಗೂ ಅನೇಕರ ನಿತ್ಯಸ್ತೋತ್ರ. 

ದಶಾವತಾರ ರೂಪಗಳಲ್ಲದೆ ನೃಸಿಂಹ, ಕೃಷ್ಣ, ರಾವಂ, ಮೊದಲಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅವ 

ಕಾರಗಳ ಹಾಗೂ ಆಯಾ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪವು ಕೆಲವೆಡೆ ನೆಲೆನಿಂತಂ ಪೂಜೆಗೊಂಬ 

ವೈವಿಧ್ಯ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಹರಿದಾಸರು ಭಕುತಿ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದ್ದಾ ರೆ, ಉದಾ: ತೊರ 

ವೆಯ ನರಸಿಂಹ, ವಣನ್ಯಿಯ ಪ್ರಾಣದೇವರ, ಹಂಪೆಯ ಯೆಂತ್ರೋದ್ಧಾರಕೆ 

ಪ್ರಾಣದೇವರು, ಪಂಢರಿಗೆಯ ವಿಠಲ, ಉಡಂಪಿಯೆ ಕೃಷ್ಣ, ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆ 

ಗಳಂತೂ ಪುರಂದರರ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚವೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕೃಷ್ಣನ ವಿನೋದ, ಆಟ 
ಪಾಟಗಳು, ಅದರಲ್ಲಡಗಿರಂವ ಭಕ್ತಿ-ವಂಧುರಭಾವ-ವಿರಹ, ಸ್ಮರಣೆ. ಆಲಂಕಾರ, 

ಎಲ್ಲವೂ ಇಡೀ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪದವನ್ನೆ ಶ್ರೀಮಂತೆಗೊಳಿಸಿವೆ. ಹರಿದಾಸರ ನಿಂದಾ 
ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಕಂರಿತು ಹಿಂದೆಯೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಇಗಿದೆ. ಇವನ್ನು ವೈಷ್ಣವಧರ್ಮದ 
ಅವಲಂಬಿಗಳಾದ ಹರಿದಾಸರ ಒಂದಂ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಚನೆ, ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ 
ಪ್ರಕಾರವೆಂತಲೂ ಕರೆಯಬಹಂದಂ. ನಿಂದಾಸ್ತೂತಿಯಲ್ಲಿ ಪರವಕಾತ್ಮ -ಭಕ್ತರ ಸಲಂಗೆ, 

ನೋವು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುಗೆ, ಆರ್ದ್ವತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯಕ್ತೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. *'ಬಡ್ಡಿ 

ಕಾಸು ಸೇರಿಸಿ ಗಂಟುಕಟ್ಟುವ ಕ್ಯಾಸಕ್ಕಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನೀನೆ'' ಎಂದು ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು 

ನಂಡಿದರೆ, ವಿಜಯಂದಾಸರು, "'ತೊಳಸದಕ್ಕಿಯಂತಿಂಬ : ಕಿಲಂಬಂ ತಳಿಗೆಯಲಂಂಬ : 

ಕೊಳಗದಲಿ ಹಣಗಳನಂ ಆಳೆದಂಕೊಂಬ : ಇಲ್ಲ ಕಾಸಂ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ವಣತಾಡಿದರೆ 1 

ಎಲ್ಲವನಂ ಕಸಂಕೊಂಬ ಕಳ್ಳಧೊರೆಗೆ॥''ಎಂದೇ ಮಂಗಳ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ! ಪಂಢರಿಗೆಯ ವಿಠಲ 

ನಂತೂ ಹರಿದಾಸರ ಆರಾಧ್ಯದೈವ, ಅಂಕಿತ ಮೂರ್ತಿ, ಅವನ ಬಣ್ಣನೆಯಿಲ್ಲದ ದಾಸರ 
ಸ್ತಿತಿ ಇಲ್ಲವೆಂದೆ ಹೇಳಬಹಂದಂ. ಈ ರೀತಿಯ ಹರಿದಾಸರ ಧರ್ಮ-ವೆ ೈಷ್ಣವಧರ್ವ- 

ಭಾಗವತ ಪ್ರಜ್ಞೆ -ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ-ವಿವಿಧ ಭಗವತ್ಸ್ಸೈರೂಪವರ್ಣನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕುರಿತ 
ಹೇಳಂವಿಕೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿಸಿದರೂ ಕಡಿವೆಂಯೆ ಎಂದೆನಿಸಂವುದರಿಂದ ಪ್ರರಂದರಾರ್ಯರ ಎರಡಂ 

ಸಾಲಂಗಳಿಂದ ಈ ವೆ ೈವಿಧ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿ ಪಂಂದರಿಯಂಬಹುದೆಂದೆನ್ನಿಸಂತ್ಸದೆ : 

ಹರಿನಾಮದರಗಿಣಿಯು ಹಾರುತಿದೆ ಜಗದಿ 

ಪರಮ ಭಾಗವತರು ಬಲೆಯ ಬೀಸುವರು ॥ಪ॥ 

ಎಷ್ಟು ವರ್ಣಿಸಲಿ ನಾನೀ ಮುದ್ದು ಆರಗಿಣಿಯ 

ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳೆಗೀರೇಳು ಜಗವನಿಂಬಿಟ್ಟು ॥ 

ಸೃಷ್ಟೀಶ ಪುರಂದರವಿಠ್ಮಲನ ನೆನೆನೆನೆದು 

ಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಸುವುದು ಈ ಮುದ್ದಿಸರಗಿಣಿಯು ॥ 
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ಭಕ್ತಿ ಸ್ಕರೂಪ, ವೈವಿಧ್ಯ 
ಮಯ್ಯಾವೇಶ್ಯ ಮನೋಯೇ ಮಾಂ ನಿಶ್ಯಯುಕ್ತಾ ಉಪಾಸತೇ 

ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಪರಯೋಪೇತಾಸ್ತೇ ಮೇ ಯುಕ್ತತಮಾ ಮತಾಃ ಶ್ಲೋ. 2 

ಯೇ ತು ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಮಯಿ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಮತ್ಸರಾ 

ಅನನ್ಯೇನೈವಯೋಗೇನ ಮಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತ ಉಪಾಸತೇ ಶ್ಲೋ. 6 

ತೇಷಾಮಹಂ ಸಮುದ್ಧರ್ತಾ ಮೈತ್ಯುಸೆಂಸಾರಸಾಗರಾತ್ 

ಭವಾಮಿ ನ ಚಿರಾತ್ಪಾರ್ಥ ಮಯ್ಯಾವೇಶಿತಚೇಕಸಾಂ ಶ್ಲೊ. 1? 
ಮಾಹಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಸ್ತು ಸುದೃಢಃ ಸರ್ವತೋಧಿಕಃ 
ಸ್ನೇಹೋ ಭಕ್ತಿರಿತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಸ್ತಯಾ ಮುಕ್ತಿರ್ನಚಾನ್ಯಥೂಃ -(ಮೆಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು) 

*'ಭಕ್ತಿಯೋಗ''ವೆಂದೆ ಹೆಸರಿಸಿರುವ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ 

ಮೂರಂ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಉದಾಹರಿಸಂವುದರೊಂದಿಗೆ ದ್ವೈತತತ್ವ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ 
ರಾದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತವ್ಮಾ ಭಾರತ ತಾತ್ಸರ್ಯನಿರ್ಣಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ 

ಯನ್ನು ಕುರಿತು ನೀಡಿರುವ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. , ಮೊದಲ 

ಮೂರಂ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಭಕ್ತಿ-ಅದರ ಲಕ್ಷಣ ಕುರಿತು ಹೇಳಿರಂವಂಥವು. 'ಯಾರಂ 

ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ನಿತ್ಯಯಂಕ್ಷರಾಗಿ ಪರವಂಶ್ಚದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿ 
ನನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೊ, ಅವರು ಯಂಕ್ರೆತಮರೆಂದಂ ನನ್ನ ಅಭಿವಂತ. 

ಯಾರು ಸವಂಸ್ತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸವಂರ್ಪಿಸಿ, ಅನನ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ ನನ್ನನ್ನೆ 
ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ ಉಪಾಸಿಸುವರೊ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಂನಸ್ಸುಳ್ಳೆ ಅಂಥವರನ್ನು ನಾನಂ ಮೃತ್ಯು 
ಸಂಸಾರಸಾಗರದಿಂದ (ಭವದಿಂದ) ಶೀಘ್ರವಾಗಿಯೆ ಉದ್ಯರಿಸಂತ್ತೇನೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿಯೆ 

ಮನಸ್ಸಿಡು, ನನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ನಿನ್ನ ಬಂದ್ದಿಯಿಂದಿಸ. ನೀನಂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಂವೆ, ಸಂಶಯಂ 
ಬೇಡವಿದಕೆ' ಎಂದಂ ಗೀತೆ ನಂಡಿಯಂತ್ರದೆ.  ಆನಂದತೀರ್ಥರಾದರೊ ಭಕ್ತಿಯ 

ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಮಾಡುತ್ತ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಕುರಿತಂ ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಜ್ಞಾನ 

(ಶ್ರೀಹರಿಸರ್ವೋತ್ಸವಂನೆಂಬ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ), ದೃಢ ಆದ, ಅಧಿಕ ಸ್ನೇಹ 
ಪ್ರೇವಂವೇ ಭಕ್ತಿ. ಇದಿಲ್ಲದೆ ವಂಕ್ಸಿಯೆಂಬಂದಂ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ 

ಭಕ್ತಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಯಂರಂ ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯಂನ್ನೂ ಸಂಘಟಿಸಿ 
ದವರು, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಮನೋಭಾವದವರಂ. ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಯಂರು ಉತ್ಕಟ ಭಾವು 
ಕತೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದಾರೆ : 

ಸೇರಿದನು ಸೇರಿದೆನು ಜಗದೀಶನ 

ಹರಿನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನು ನುಡಿಯತಿದೆ ಎನ್ನ ಜಿಹೈೆ 

ಹರಿಭಕುತಿ ಸುಧೆಯ ಪಾನಂಗಳಿಂದಲೆ 

ಹರಿಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿದರೆನ್ನ ದೇಹ 

ಸಿರಿಕೃಷ್ಟರಾಯನ್ನ ಮನ ಮಂದಿರದಿ ಕಂಡೆ, ,, 
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ಇಂಥ ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತಂದವರಂ ವಚನಕಾರರಂ 
ಹಾಗೂ ಹರಿದಾಸದಂ. ಭಕ್ತಿ ಇಬ್ಬರ ಸಮಾನ ಅಂಶ ಹಾಗೂ ಈ ಭಕ್ಷಿಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಶ ಕ 

ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೇ ಒಂದಂ ಕೊಡಂಗೆ, 
ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪ, ವೈವಿಧ್ಯ ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಭಕ್ತಿ ನಿರೂಪಣೆ, 

ಷಿ ಷ್ಲವಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪೋಷಕವೆನಿಸಿರವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ವಿವಕ್ಷಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. 

ಭಕ್ತ ಕುರಿತ ತ ವಿವಿಧ ಕಾಣ್ಕೆ 

ದಿರ ಬಯಂಸಂತ್ಪಾ ರೆ. ಇಡೀ ಜೀವಕೋಟಿಯ (ಪಂನಂಷ್ಯ ನೂ 

ಸೇರಿದಂತೆ) ಉದ್ದೆ €ಶ ಇದೇ |! ಹಾಗೂ ಸಂಖದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಂತ್ರದೆ, ಶ್ರವಿಂ 

ಸುತ್ತದೆ, ತೊಳಲುತ್ತ ದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಂಖ ಪ್ರವಂಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯದು. ಅಂದರೆ, 

ಇಹದ ಸುಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದು, ತಾನಂ.ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕಂ, ಡುಡಿದು, ಬೇಕಾದದ್ದು 
ತಿಂದಂಂಡಂ, ಒಡನಾಡಿ ಒಡನೋದಿ, ಸಂಶೋಷಿಸಿ, ತಾನು ತೆನ್ನವರೆಂಬಂದರಷ್ಠ ರಲ್ಲಿ 

ಮುಳುಗಿ ನಾದುವುದಂ, ಇತ್ಯಾದಿ. ಇದು, ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ಪದಿವಿಂತ ಆದದ್ದೂ. ಇನ್ನೊಂದಂ 

ತೆರನಾದ ಸುಖವಿದೆ. ಸಂಪಾದಿಸಲಂ ಹಾಗಿರಲಿ, ಸಾಧಿಸಲೂ ಕಷ್ಟವೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿದ 

ಹಿರಿಯರ ಪರಮ-ಅರ್ಥ-ಪರಮಾರ್ಥ, ಆತ್ಮಕ್ಕೈ-ಚಿಂತನಶಕ್ತಿಗೆ ನಿಲುಕುವ, ಭಾವಾ 

ತೀತವಾದ, ಲೌಕಿಕ ಮಿರಂಪ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸುಖ ಎಂದೆಲ್ಲ ಕರೆಯಂತ್ರಾರೆ, ಪ್ರಪಂಚದ 

ಎಲ್ಲ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ-ಜೀವರಲ್ಲೂ ಈ ಅಲೌಕಿಕ ಸಂಖಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಧನೆ ನಡೆದೆ ಇದೆ, 

ಭರತ ವರ್ಷದಲ್ಲಂತೂ ಮೊದಲಿಂದ ಇದಕ್ಕೇ ಪ್ರಾವಂಖ್ಯ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಾನಂದಕ್ಕೇ 

ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಿತ್ತ ಭಾರತೀಯರಂ ಇಹದ ಬದುಕನ್ನು ಅಷ್ಟು ಪ್ರವಂಂಖವೆಂದಂ ಪರಿಗಣಿಸ 

ಲಿಲ್ಲ ಇಹದ ಇದಂಕೇ ಬೇಡ, ಎನ್ನಲೂ ಇಲ್ಲ, 
ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಂಖಿವನ್ನು ಬಯಸುವಭರಂ. ಇಹದ ಬದುಕನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ 

ಸಾಧನ ಮಾಧ್ಯವಂವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೆಳಸಿದರಂ. ಈ ಹಾದಿ, ಬದಂಕು, ಸಂಲಭ 

ಅಲ್ಲ,. ದಂಸ್ಸಾಧ್ಯ, ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ... ದೈವಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾ! ರ, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನೆ ಚರವಂಧ್ಯೇಯಂ 

ಆಗಿರಿಸಿಕೊಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪಿಪಾಸಂಸಾಧರೆರಿಗೆ, ಸಿದ್ಧಿ ಯಂ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. 

ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ವಂರು : ಜ್ಞಾ ನ, ವೈ ರಾಗ್ಯ, ಭಕ್ತಿ. 

ವಿವಿಧ ವಂತ ಧರ್ಮಗಳು ಉದಯಾಸಿರುವ 'ಭಾರತದಲ್ಲಿ. “ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತಿಯ 

ಸ್ವರಗಳೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯವೆ ಆಗಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ನಮ್ಮ ಇಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೆ ಭಕ್ತಿ 
ಸಾಹಿತ್ಯ, ಮತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದೂ ಕರೆಯಂವುದಂಟಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಭಕ್ತಿಗೆ 

ದೊರೆತಿರುವ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ. ಇಹದ ಬದಂಕಂ, ಸಂಸಾರ, (ಕನಕದಾಸರಂತೆ) ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ 

ದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ-ಅದೇ ನಿಸ್ಸೂರವೆನಿಸಂವಿಕೆ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಗಂರಂತಿಸಂವ ವಿವೇಕಿ 
ಯಾದವನಿಗೆ ಮೊದಲು ಹಂಟ್ಮುವ, ಅನಂತರ ಬಲಗೊಳ್ಳೂತ್ತ ದ್ಯ ೈಢಗೊಂಬ, ವೆ ೈರಾಗ್ಯ 

(ರಾಗ ತೊರೆದಾಶ ವಿರಾಗಿ), ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಕರ್ಮಪಥ, ದೇವರು-ಧರ್ಮೇ 
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ಭಾವ. ಸಾಧಕನಿಗೆ ಕರ್ಮ ವಂಖ್ಯವಾದ ಅಡಿಗಲ್ಲಂ.  ಸತ್ಕರ್ಮಾಚರಣೆಯೆ ಜ್ಞಾ ನ 

ಹೇತು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಾವಂ ಕರ್ಮಕ್ಕೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ (ಗೀತೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಇದೇಯೆ) ಆತ 
ತನ್ನ ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ ಅಥವಾ ತಾಮಸ, ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ 

ಕರ್ಮೆ ಸಹಾಯಕ, ಅನಂತರ, ಧ್ಯಾನ, ಉಪಾಸನೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ, ಶ್ರವಣ, ಮನನ 

ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಧಕ ಮಾರ್ಗ, ವೇಜೋಪನಿಷತ್ತು, ಪುರಾಣ ಧರ್ಪಗ್ರಂಥಗಳ, 

ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿ ಕೊಂಬಂವುದೆ ಮನನ, ಗಂರುವಿನ 

ಮೂಲಕ ತಿಳಿದಂಕೊಂಬಂದೆ ಶ್ರವಣ.33 ಮನದಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಂತ್ತದೆ. ಧ್ಯಾನ 

ದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಯಾರನ್ನೂ ದ್ವೇಷಿಸದೆ (ನಾಭಿನಂದತಿ, ನದ್ವೇಷ್ಟಿ-ಗೀತಾ) ಜಾಗೃತಾ 

ವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ ಪರವಸಂ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ಗೈಯಂವಿಕೆ, ಸಮಾಧಿಯ ಅವಸ್ಥೆ. ಪರಬ್ರಹ್ಮ 
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧನಗಳು. ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಂತನೆ ಸತತ 
ನಡೆಯಂತ್ತಿರಂತ್ತದೆ. ಈ ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವ ಅಖಂಡ ಸ್ಮೃತಿಶಕ್ತಿ- 

ಭೌತಿಕ ಚಕ್ಷುಸ್ಸಿಗೆ ಮಾರಿದ-ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾ, ನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಂವುದೆಂಬಂದು, ಹಿರಿಯ 

ಜ್ಞಾನಿಗಳ, ಅನುಭವದ ಮಾತಂ, ಇದನ್ನೆ ಅನುಭಾವ ಎಂದೂ ಕರೆಯಂತ್ರ್ತಾರೆ. ಶ್ರುತಿ 

ವಾಕ್ಕ, "ಯ ಮೇವೈ ನ ಶೃಣುತೇ ತೇ ನ ಲಭ್ಯಃ' ಎಂದು ಸಾರುವುದಿದನ್ನೆ, ಭಗವಂತನ 

ದಿವ್ಯ ಪ್ರಸಾದದಿಂದಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದು. ಭಗವತ್ವಸಾದಕ್ಕೆ ಉಪಾಸೆ 

ನೆಯೆ ಮುಖ್ಯ. ಧ್ಯಾನ, ನಿರಂತರ ಚಿಂತನೆಯೇ ಉಪಾಸನಿ, ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬಿಡಿಸ 
ಲಾಗದ, ಬಿಡಿಸಬಾರದ, ಒಂದಂ ನಂಟಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಭಕ್ತಿ, ಅತಿ ವಂಖ್ಯವಾದ 

ಮಾರ್ಗ, ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭವರಾರ್ಗ, ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಂತ್ಯಾರ, ದೈವಸಾಕ್ಟಾತ್ಕಾರ-ವಂಕುತಿಯ 
ದಿವ್ಯಾನಂದ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ. ಯಜ್ಞ, « ಯಾಗ-ಪೂಜೆ-ಹೋಮಾದಿಗಳಿಂದ ಸಾಧಿತ ಆಗ 

ಬಹುದಾದದ್ದೂ ೬. ಭಕ್ತಿಯೊಂದರಿಂದಲೆ ಸಾಧಿತವಾಗಂವ್ರದೆಂದು, ಭಕ್ತಿಯ ಹಿರಿಮೆ 

ಸುರುವಂಥ ಒಂದಂ ಉಗಾಭೋಗವನ್ನು ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಆದ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಂ ಹೀಗೆ ನಂಡಿಯುತ್ತಾರೆ ; 

ಧ್ಯಾನವು ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ 34 

ಯಜನೆ ಯಜ್ಞವು ಶ್ರೇತಾಯಂಗದಿ 

ದಾನವಾಂತಕನ ದೇವತಾರ್ಚನ ದ್ವಾಜರಯುಗದಿ 

ಆ ಮಾನವರಿಗೆಷ್ಟು ಫಲವೊ ಅಷ್ಟು ಫಲವು 

ಕೆಲ್ಬಿಖುಗೆದಿ ಗಾನದಲಿ ಕೇಶವಯೆನಲಃ 

ಕೈಗೂಡುವನು ರಂಗವಿಠಲ, 

ಇದರಿಂದ, ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗ ಸಂಲಭವೆಂಬಂದೆಂತೂ ಅದರ ಹಿರಿವೆಂ ಅಷ್ಟೇ ವಂಹತ್ತ ದೆ 0ದು 

ಶಿಳಿಯಬಹಂದಂ, . K 
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ಭಕ್ತ ಪಡ-ಶಬ್ದದ ಹಳನೆಂ 
ಛಕ್ಷಿಪಂಥದ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಕರಿತಂ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಗವಂ ಕಂರಿತಂ 

ಚರ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿಯೆ ತಿಳಿಸಿದೇವೆ. ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಆದಿ ಮಾನವನ ತನಕ ಹೋಗಂ 

ತ್ತದೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದರ ಅದ್ಭುತ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ಕಂಡು ಮಾನವ, 
ಬೆದರಿ, ಆರಾಧಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದ '(ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಬೆಂಕಿ, ವಂಳೆ, ಇತ್ಯಾದಿ). ಸೂರ್ಯ, 

ಚಂದ್ರರಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿಸ್ಟರೂಪರಾದರಂ. ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲ 

ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗಮಂನಿಸುವಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಪುರಾಣದ ಒಂದಂಮಾತಂ ಗವಂನಾರ್ಹ; 

ಭಕ್ತಿ ದ್ರಾವಿಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಂಟ್ಟತೆಂದೂ ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಖ್ಯಾತಿಗೊಂಡಿತೆಂದೂ 

ಬರಂತ್ರದೆ. “ಉತ್ಪನ್ನ ದ್ಭಾವಿಡೇದೇಶೇ ವೃದ್ಧಿಂ ಕರ್ಣಾಟಕೇಗತಾ'', ವೇದಕಾಲ 
ದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ನ ರೂಪ ಕುರಿತ ವ್ಯೂಖ್ಯೆಯಿದ್ದಂತೆಯೆ, ಸಂಮಾರಂ ೫೦೦೦ ವರ್ಷ 

ಹಿಂದೆಯೆ ಭಕ್ತಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಂಧೂ ನಾಗರಿಕತೆ, ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೊ 

ಸಂಶೋಧನೆ ಬೆಳಕಂ ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶಿವ, ನಾಗ ದೇವತೆ, ವೃಕ್ಷ ದೇವತೆ 

ಗಳಾರಾಧನೆ ಇದ್ದಿತೆಂದೂ ಸರ್ ಜಾನ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ. 

ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಆಗಲೇ ಪ್ರಚಲಿತಗೊಂಡುದರ ಸುಳಂಹು ದೊರೆತಿವೆ. ಆಗಿನ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿ `ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಇದ್ದೂದಾದರೆ, ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಚೀನತೆ, ಸಂಚಾರ, ಜನಪದ 

ಮನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಿಂದೆಯೆ ಆಗಿದ್ದಿತಂ. ಮನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಮಂನಂಷ್ಕನ ಹಂಟೈೆ 

ನೊಂದಿಗೇ ಭಕ್ತಿಯ ಹಂಟ್ಟೂ ಆಯಿತೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. 

ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೃದುಲಾಸ್ಕ-ಬೆಳದಿಂಗಳು. ವಿವಿಧ ದೃಶ್ಯ, ಯತುಗಳನ್ನು ಕಂಡ 

ಮಾನವ ಸಂತಸ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನಂ. ಅವನೆ ಕಂಡಂಕೊಂಡ ವಂನದಲ್ಲಿ ಇದೇನೀ ವೈವಿಧ್ಯ, 

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ವೈಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಯ ಎಂದೆಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸಿ ತಂಪಂಲ ನಡೆದಿರಲು ಸಾಕು. 
ಆ ಮಾನಸಿಕ ತುವಂಲ, ಆಂದೋಲನ, ಭಯ-ಭಕ್ತಿಗಳೆ ಉದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತೆನ್ನ 

ಬಹಂದಂ, ವೇದಯಂಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞ್ಲಾ ಸೆ ನಡೆದಿರುವುದನ್ನು 

ಮನಗಾಣಬಹಂದಂ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಚ್ಚಿ-ಚಾಗೃತಿಗಳೆ ಮೈಯಾಂತ ಹಾಗಿದ್ದ ಅನೇಕ 
ಯಷಿಗಳ ದರ್ಶನ, ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ಷಿ 

ಪ್ರಮಂಖ ಸ್ಥಾನಗಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ, ಚಟಂವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಒಂದಂ ಕಾರಣೀ 
ಭೂತ ಆದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿದೆ ಎಂಬಂದನ್ನು ಖಂಪಿ-ದಾರ್ಶನಿಕರು ಕಂಡಂಕೊಂಡಿ 
ದ್ದರಂ. ಆದನ್ನೆ ಅವರು ದೈವ-ಆದಿಶಕ್ತಿ, ಪಂಚಭೂತ ಗಳಿಗಧಿಪತಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮ 

ಎಂದೆಲ್ಲ ಕರೆದರು. ಅಗ್ನಿ, ಇಂದ್ರ, ರಂದ್ರ, ವರಂಣ, ಇತ್ಯಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ಕುರಿತ ಸ್ತುತಿ 

ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ರುದ್ರನನ್ನು ಮನದಣಿಯೆ ಕೊಂಡಾಡಿದಾರೆ, ಇದಲ್ಲದೆ, 
“ಏಕಂಸದ್ಧಿಪ್ರಾಬಹುಧಾ ವದಂತಿ” (ಯಗ್ಯೇದ-೧೬೪) '“ವಂಹನ್ಸೇ ವಿಷ್ಣೋ 

ಸಂಮತಿಂ ಭಜಾವಂಹೇ'' (ಯ-೧೦-೧೫೬) "ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾ ನಮನಂತಂ ಬ್ರ ಹ್ಮ", ಇವು 

ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯ: ಹೊಳಹಂ ಇದೆ. ವೇದ ವಂಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಗ್ನಿ, ವರುಣ 
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ಮೊದಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವತೆಯನ್ನೂ ಸರ್ವೋತ್ಸ ಷ್ಠ (Henotheism) ಎಂದಂ 

ಆರಾಧಿಸುವ. ಹವ್ಯಾಸ ಕಾಣಂಬರಂಪುವೆಂಬಂದಂ ವಿದ್ಧಾ ಯರ ಅಭಿವಂತ, 

ಹೀಗೆ ಭುಷಿಗಳನೇಕರ ಮೂಲಕ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಭಕ್ಷಿಯ ಹೊನಲಂ, 
ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಪ್ತಗಾಮಿನಿಯಾಗಿ ಪ್ರವಹಿಸಂತ್ತದೆ, "ರಹಸ್ಯವಿದ್ಯೆ' ಎಂದೆ 
ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೇದವಿದ್ಯೆಯ ಫಲರೂಪ ಉಪನಿಷೆತ್ತಿಗಳಂ. 

ಆರ್, ಡಿ. ರಾನಡೆಯವರು. ಹೇಳಿರಂವಂತೆ "ವೇದಗಳ ಸಾನಂಪ್ಪ ದ ಹೊರ 
ಹೊಮ್ಮಿದ ಭಕ್ತಿಯನೆಲೆ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ದಾರ್ಶನಿಕ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ'' 

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ರೂಪತಳೆದಿದೆ. 

ಯಸ್ಕದೇವೇ ಪೆರಾಭಕ್ತಿ | ಯಥಾದೇವೇ ತಥಾ ಗುರೌ । 

ತಸ್ಸೈ ತೇ ಕಥಿತಾಃ ಯಶ್ರಾಃ ಪ್ರಕಾಶಾಂಶೇ ಮಹಾತ್ಮನಾಃ ॥ 

(ಶ್ಲೇತ-ಶ್ಚತರೋಪನಿಷತ್ತು : 6-5). 

ಯಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದೆಯೋ, ಅಂಥ ಧೀರಾತ್ಮನಿಗೆ, 

(ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಿರಂವ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಾಯಗಳುಂ) ತವಿದ್ಧಂದ ತಾವೇ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಗೊಳ್ಳೂತ್ತವೆ. 

ಹಾಗೆಯೇ "ಅಸತೋಮಾ ಸದ್ದವಂಯ । ತವಂಸೋವರಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ! 

ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅವ್ಯೂತಂಗವಂಯ" ಎಂಬ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ, "ಸಹನಾವವತು ಸಹ 

ನೌಭಂನಕ್ತೂ ಸಹವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈಃ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತವಂಸ್ತೂ ವರಾವಿದ್ದಿಷಾವಹೈ 

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ'' ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಸಂಪ್ರಕಟ 

ಗೊಂಡಿದೆ. 

ಭಕ್ತಿ, ಒಂದಂ ಅಂತರಿಕ ಅನಂಭವ, ಆದಂ ಹೇಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗುವುದೊ 

ಹಾಗೂ ಹೇಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದೊ ತಿಳಿಯಂವುದಂ ಕಷ್ಟ, . ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ವಂತ 

ಗಳೂ ಭಕ್ತಿಗೆ ಉನ್ನತಸ್ಥಾನವಿತ್ತಿವೆ. ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ. ಪೂ. ೫-೬ನೆ ಶತವರಾನ, ಭಕ್ತಿ 

ಸೂತ್ರಗಳ ಕಾಲ, ಪಾಣಿನಿಯ ಭಕ್ಷಿಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿಪದ ಪ್ರಯೋಗ, ಹಾಗೂ 
ಇದ್ದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವತಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿರಂವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹೆಂದು. 
ಆಗಲೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ವಿಷ್ಣಾವಿನ ಅವತಾರವೆಂದು ಪೂಜಿಸಂತ್ರಿದ್ಧರಂ.ಪತಂಜಲಿ ಸಹ ' 

ಕೃಷ್ಣನಂ “ವಾಸುದೇವ” ಎಂಬ ಹೆಸರಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿ ಿದ್ದನೆಂದಂ ತಿಳಿಸಂತ್ರಾನೆ 
(ವಾಸುದೇವಃ ಸರ್ವಮಿತಿ. ಗೀತೆ, ಭಕ್ತಿಯೋಗಕ್ಕೇ ವಿಸಾಸಲಾಗಿದೆ.. ಪರವಕಾಶ್ಮನ 

ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲು ಗೀತೆ ಮೂರಂ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ : ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ 
ಮತ್ತು ಕರ್ಮಯೋಗ; ಕೈ ಷ್ಣ, ಮೊದಲ ಸಾ ನವನ್ನು ಭಕ್ತಿಗೇ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಭಕ್ತಿ, ಯಿಂದ 

ಜ್ಞ್ಯಾನ, ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತೃವಿಲ್ಲ, “ಗಹನ ಕರ್ಮಣೋ ಗತಿ ಎಂದಂ ಕವ 

ಯೋಗವನ್ನು ಗಣಪನ ಆಧದ್ದೆಂದು:ತಿಳಿಸುವ ಕೃಷ್ಣ, ಭಕ್ತರ ವಿವಿಧ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು 
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ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿ, ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವಂಡುಗಟ್ಟಿದೆ. ಉಪನಿಷತ್ಸಾರವಾದ ಗೀತೆ, 

ವಿಷ್ಣು ಕಿ ಯನ್ನೆತ್ತಿ "ಹಿಡಿದಿದೆ. "ಯೋಮೇ ಭಕ್ತಃ ಸಮೇ ಪ್ರಿಯಃ'', ""ಸವೇಭಕ್ತ 
ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ಭಕ್ತಪ್ಪಿಯತೆಯನ್ನು ಕೈಷ್ಣ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನೆ. ಇಡೀ ಗೀತೆಯೆ 

ಭಕ್ತಿಯ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. 

ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ 

ಭಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೈನ, ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ (ಕ್ರಿ. ಪೂ. ಸು. ೫೦೦) 
ಹೆಸರಿಸಂವಂತಹವೆ ಆದರೂ, ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯ ಜನ್ಮಗಳ ಕೋಟಲೆಯ ಜಟಿಲತೆ, 

ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ನಿರಾಶಾವಾದ "ಬದುಕಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಾರಿ ಆಗದೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ 
ಎದುರು ನಿಲ್ಲದಾದವೆಂದೆ ಹೇಳಬೇಕಂ, ಪಾರಮಾರ್ಥ ಸ್ಪಧನೆಗಿಂಠ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಃತೀಯಂ 

ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಳೆ ನಿಯವಂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಇವು ಚಾರ್ವಾಕರಿಗೆ ಸವಿರಾಪವೆಂದೆನ್ನಿ ಸುತ್ತವೆ. 

ಇವರ ನಂತರ ನಾವು ಕಾಣುವುದು ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿ ವ ಗೈ ಜಾರೆ ಮಾಡಿದ 

ತಮಿಳಂನಾಡಿನ ಆಳ್ವಾರ್ ಹಾಗೂ ಶಿವಭಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಪ್ಲ ತಿಪಾದಿಸಿದ ನಾಯನಾರ್ರವ 

ರನ್ನು. ಭಕ್ತಿಯ ಹೊನಲು ಉತ್ತರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂ ಜನರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದಂತೆ, 
` ದೆಕ್ಷಿಣದೇಶದ ತಮಿಳಂನಾಡಿದ ವೈಷ್ಣವ-ಶೈವ ಸಂತರಿಂದಲೂ ಹೊರಹೊವಿ್ಯತು. 
ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅರ್ಚಾವಿಗ್ರಹದ ಪ್ಲಾಮುಖ್ಯತೆಯಂನ್ನು ಆಳ ್ ಸಿರರಂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರಂ, 

ದೇವಾಲಯ ಭಕ್ಷಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು, ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರ ಒಕ್ಕೂಟದ ನೆಲೆಂತಕಾಯಿಂತು.* 

ನಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿಯ ಮಜಲು ಆಳ್ಕಾರ್ ಸಂತರಲ್ಲಿ 

ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆ ಭೇದವಿಲ್ಲೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದವರು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ 

ಆಳ್ವಾರರಂ (ಆಳ್ವಾರ್ ಎಂದರೆ, ಆಳಂವವರಂ-ವಿಷ್ಣಾಭಕ್ತಿ ಸಾಮ್ರಾ ಜ್ಯವನ್ನಾಳಂವವರಂ 

ಎಂದೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ವಿದಾ ಂಸರಂ) , ಆಳ್ಳೂ ರರ ಭಕ್ತಿಪಂಥ ಕುರಿತೆ ಭಾಗವತ 

ಒಂದಂ ಶ್ಲೋಕ ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತದೆ : 

ಕಲೌಖಲು ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಂಣಾಃ | 

ಕೃಚಿತ್ತ್ವಚಿನ್ಮಹಾಭಾಗ ದ್ರಮಿಡೇಶಂ ಚ ಭೂರಿಶಃ । 

' ತಾಮ್ರಪರ್ಣೀ ನದೀ ಯತ್ರ ಕೃತಮಾಲಾ ಪಯಾಸ್ಟಿನೀ | 

ಕಾವೇರೀಚ ಮಹಾಭಾಗಾಪ್ರತೀಜೀಚ ಮಹಾನದೀ ॥ 

ಇಲ್ಲಿ ಉಕ್ತಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ ಆಳ್ಕಾರ್ ಸಂತರಿಂದ, 

ಆನಂತರ ಬಂದ ಭಗವದ್ರಾವಕಾನಂಜರಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದದ್ದೂ ಸಂಸ್ಕೃಷ್ಟ. ವಬಂದಿನದು 

ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಸ್ತೂತ, 
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ಆಳ್ವಾರ್ರವರ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ಷಿ ಅನ್ಯಾದ್ನ ೈಠಶವಾದದ್ದು K ಅನನ್ಯವಾದದ್ದು ಕೊಡೆ. 

ಓಂಕಾರದ ಅಕಾರ ಉಪಕಾರ ಮಕಾರ ಇತಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನಾದಿ. ಉನಕ್ಕಾಹ, (ನಿನ 

ಗಾಗಿಯೇ), ವಂಹಾನ್ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನುತಿಸಿದರಂ ಆಳ್ವಾರರಂ, ಪರಿ 

ಪರಿಯಾಗಿ ಹಾಡಿ, ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿದಷ್ಟೂ ತಣಿಯದ ಭಕ್ತರಂ. ಹಾಗೂ 

ಭಕ್ತಿಪಂಥದ ಪಥದಲ್ಲಿ '"ಶರಣಾಗತಿ'' ಅಥವಾ "“ಪ್ರಪತ್ತಿ''ಯಂನ್ನೂ ತಂದವರಂ 

ಆಳ್ವಾರರು. ``ಆನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ ಮೇವ ಶರಣಂವಂವಂ'', ಎಂಬುದು 

"'ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಫರಿತ್ಯಜ್ಮ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವಜ್ರ'' ಎಂಬ ಭಾವ ಅವರದು, 

ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತಿಪಂಥಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅಡ್ಡಿ, ಧಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದ್ದ ಇಸ್ಲಾಂ, ಧರ್ಮ 

(ಮ್ಲೇಚ್ಛ ಧರ್ಮವಂದೆ ಕರೆದರು) ದ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಮಂಸ್ಲ್ಸಿಮ್ ದಂಡಾಧೀಶರಂ 

ಮೊತ್ತಮೊದಲಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ದೇವಾಲಯ, ಸ್ತ್ರೀಯರ ಬಲಾತ್ಕಾ 

ರದ ವಂತಾಂತರೆ, ಇಂಥ ಕುಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುಪುದರ ಬಗ್ಗೆಯೆ ಮನಮಾಡಿದ್ದೂ 

ಎಂಬುದು ಇತಿಹಾಸವೆ ಸಾರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತಿ. ಇಸ್ಲಾಂ ವಿರುದ್ಧ 

ಸೆಣಸಿ, ಸ್ಹ ಸಸಾವಂರ್ಥದಿಂದ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತು. 

ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತ ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವ ಒಂದೇ ಆದರೂ ಆನಂಭವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ 

ಯಲ್ಲಿ ವ, ೈವಿಧ್ಯವಿದೆ. ವಿನಿಧ ದಾರ್ಶನಿಕರಂ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಂ ಭಕ್ತಿಯ ಕಂಠಿತು ನಡೆಸಿರುವ 

ಚಿಂಶನವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹರಿದಾಸರ ಭಕ್ಷಿ ವೈವಿಧ್ಯದೆಡೆ ಗವಂನವೀಯ 

ಬಹುದಂ, 

ಭಕ್ತಿ ಎಂದರೇನು? 

ಭಗವಂತನಿಗೂ, ಭಕ್ತನಿಗೂ ಇರುವ ಪರಸ್ಪರ ಅನಿನಾ, ಸಂಬಂಧವೆ ಭಕ್ತಿ. 

ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮ ನೆಡೆಗೆ ಹರಿಯಂವ ನಿರಂತರ ನಿರ್ವಾಜ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರವಾಹವೇ 
ಭಕ್ತಿ. ಭಕ್ತ ನೆನಿಸಿಕೊಂಡಾತ ತಾನು ನಂಬಿದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಂವ ಅನನ್ಯ (ಇದರಿಂದ 

ಭಕ್ತ-ಭಗವಂತರ ನಂಟು, ಶಾಶ್ವತ ಆಗಂತ್ತದೆ.) ಪ್ರೀತಿಯೆ ಭಕ್ತಿ. ರಾಮಾನುಜರ 

ಅಭಿಮತದಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಭಕ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರ 

ಬೇಕು-ಭಕ್ತಿ ರೂಪನ್ನ ಜ್ಞಾನಃ, "'ಶೇವಂಹೀ ಭಕ್ತಿರೂಪಾ'' ಎಂದೇ ಶಿಳಿಸಿದರಂ, ಈ 

ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರರ ಮಂಕುದಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರದ ಒಂದಂ ಶ್ಲೋಕ 

ಅವರ ಭಕ್ಷಿಭಾವ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವುದನ್ನು ಉದಹರಿಸಬಹಂದಾಗಿದೆ ; 

ನಾಸ್ಕಾ ಧರ್ಮೇ ನವಸುನಿಚಯೇ ನೈವ ಕಾಮೋಪಭೋಗೇ 

ಯದ್ಯದೃವ್ಯಂ ಭವತು ಭಗವನ್ ಪೊರ ಕರ್ಮಾಣುರೂಪಂ | 

ಯೇತತ್ಸಾರ್ಥ್ಯಂ ಮಮ ಬಹುಮತಂ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಂತರೇಪ । 

ತ್ಮೃತ್ಸಾದಾಂಭೋರುಹ ಯುಗಗತಾ ನಿಶ್ಚಲಾ ಭಕ್ತಿರಸ್ತು ॥ 

ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಕ್ಷಿಗ್ಗೆ ಇತ್ತಿರಂವ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಗಮನಾರ್ಹ, 
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ಭಜ ಎಂಬಂದರಿಂದಲೆ ಭಕ್ತಿ 

ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಟ್ ಎಂಬ ಧಾತು ಆಶ್ರಯಿಂಸಂ, ಪೊಜಿಸಂ, ಎಂದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ 

ವೀಯಂತ್ಹದೆ. ಭಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದಿಸಂವ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅನ್ನರೂಪ 

ವೆಂದೂ ಅರ್ಥ. ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತಂ ದೇವರ್ಷಿಗಳಾದ 

ನಾರದರಂ ಸಾಭಕ್ತಿಃ ಕಳ್ಸಿ ಚೆತ್ಸರಮಾ ಪ್ರೇಮರೂಪಾ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಪ್ರೇವಂ 
ರೂಪವೇ ಭಕ್ತಿ, ಅದು ಅಮೃತದಂತೆ ರುಚಿಕರ ಹಾಗೂ ಅನಂದದಾಯಕೆ ಆದದ್ದೂ. 

ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂರಕ್ತಿಯೇ ಭಕ್ತಿ. 
Love of God with. exceeding affection (Fondness) *'ಸಾಭಕ್ತಿಃ 

ಪರಾನುರಕ್ಷೀಶ್ಚರೀ'' ಭಕ್ತಿಯೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ. ಅದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಜ್ಞ್ಯಾನ 
ಭಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧಕ. ಇಂಥ ಭಕ್ತಿ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ. ಆ ಪ್ರೆ:ಮಾನಂದ, ಮೂಕ ಸಿಹಿ 

ಯನ್ನು ಸವಿದಂತಹ ಅನುಭವ.  (ಅನಿರ್ವಚನೀಯಂ ಪ್ರೇ ೀಮಸ್ಕೃ ರೂಪಂ : 

ಮೂಕಾಸದಳನವತ್) ಭಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಕುರಿತಂತೆ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ, ಪರಿಶೀಲನಗಳೆ ಇವೆ, 

ಇವುಗಳು ನಮ್ಮ ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನದ ಭಕ್ತಿ ವೈವಿಧ್ಯ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿ 

ಯಿಂದಲೂ ಗಮನಿಸಲು ತಕ್ಕುವೆನ್ನಿಸಂತ್ರವೆ, 

ಭಕ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ಭಾನ ಆರ್ತಭಾವ ಇತ್ಯಾದಿ... 

ನಿತ್ಯಸಂಬಂಧ, ಪ್ರೇವಂದಿಂದಲೆ ಹಂಟ್ಟಿ ಪ್ರೆವಂಮಯಂವಾಗಿಯೆ ಪರಮಾತ್ಮನತ್ತ 
ಪ್ರವಹೆಸಂವ ಪ್ರೇವಂವೇ ಭಕ್ತಿ”. ಹೀಗೆ ಉಗಮವಾಗಿ, ಬೆಳೆದು, ಹರಿಯಂವ ಭಕ್ತಿ 
ಗಾಢ ಆದಂತೆ, ದೃಢ ಆದಂತೆಲ್ಲ, ಭಕ್ತನ ವಂನಸ್ಸು ಯಣವಾಗಲೂ ದೈವಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ 

ಆದ ಕಾರ್ಯವನ್ನೆ ಮಾಡಲೆಳಸುತ್ತದೆ. ಇದೂ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ : ಭಕ್ತ ತನ್ನನ್ನು 
:ತಾನಂ ವಂರೆಶಂ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಾನಿಲ್ಲಾಗಿಸಿಕೊಂಡಂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೆ 

ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಗೆ ಚರವಂಗತಿ, ಯಾವುದೊ ಒಂದು ಘಳಿಗೆ, ಓಂದಂ ಸಂದರ್ಭ, ಸನ್ನಿವೇಶ 

ದಲ್ಲಿ ಹಟ್ಟು ವ ಇದಂ, ಭಕ್ತನ ಬದುಕನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಲ್ಲುದಂ. ಕನಕದಾಸರ, 
ಪುರಂದರದಾಸರು, ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು, ಕರ್ಜಗಿಯದಾಸಪ್ಪ (ಶ್ರೀದವಿಶಲ-ಜಗನ್ನಾಥ 

ದಾಸರ ಶಿಷ್ಯರಗಿ ಅನಂತರ ಶ್ರೀಮದ್ಭರಿಕೆಥಾಮೃತಸಾರಕ್ಕೆ ಫಲಶ್ಪಾತಿ ಬರೆದವರಂ) 

ನವರಂ ವಂಂಂತಾದ ಅನೇಕ ಹರಿದಾಸರ ' ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಲ್ಲವೆ ? ಕಾವಣಸಕ್ತನಾದ 

ತುಳಸಿದಾಸನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯೆ? ಗುರು ಆಗಲಿಲ್ಲವೆ? ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೊ, ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, 

ಒಂದೆ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡಂ ವಂಖಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ, 

ಚ್ಲ್ಯಾನಸ್ಯ ಭಕ್ತಿಭಾಗತ್ಕಾತ್ ಭಕ್ಷಿಚ್ಞ್ಯಾ! ನನೆಮಿಕೀರ್ಯತೇ | 

(ಅನು. ವ್ಯಾ. 3-4). 

ಜ್ಞ್ಯಾನ, ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಅಂಶ, ಭಾಗ । ಜ್ಞಾನದ ವಿಶೇಷವೆ ಭಕ್ತಿ | ಭಕ್ತಿಗೆ ಜ್ಞಾನ 

ಆಗತ್ಯ | ಜ್ಞಾ] ನದ ಒಂದಂ ರೂಪ ಭಕ್ಷಿ ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಜ್ಲಾ ಶ್ಲಿನಾರ್ಜನೆ 'ಅಕಕ್ಕೆ. ಯಾವ 



414 ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ : ಓಂದಂ ಅಧ್ಯಯನೆ 

ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಆಗಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ, ಅದನ್ನೂ ಕಂಠಿತಂ ಪ್ರೀತಿ, ಆಸೆ ಇರಬೇಕಾಗಂ 
ತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿ-ಜ್ಞಾನೆದ ನಿಕಟ ನಂಟು ಇನ್ನೂ ನಿಚ್ಚಳೆಗೊಳ್ಳುವುದಂ, ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳ್ಳು 

ವುದಂ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯ ಆನೇಕ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅರಿತಾಗ । ಭಕ್ತಿ, ಪಕ್ಚಭಕ್ಷಿ, ಮತ್ತು 

ಪರಿಪಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ, ಇವೇ ಆ ಹಂತಗಳು. 

ಭಕ್ತ್ಯಾ ಜ್ಞಾನಂ ತತೋ ದೃಷ್ಟಿಸ್ತತಶ್ಚ ಸಾ | 

ತತೊ ಮುಕ್ತಿಸ್ತತೊ ಭಕ್ತಿಃ । ಸೈವ ಸ್ಕಾತ್ ಸುಖರೂಪಿಣೀ ॥ 

(ಅಣು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ) 

ಭಗವಂತನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವೂ ಏರುತ್ತ ಹೋಗು 

ತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನ ಅಧೀನರು ನಾವು ಎಂಬ ಅರಿವು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಜ್ಞಾನ 

ಅತ್ಯವಶ್ಯ. ಮಂನಂಷ್ಯ ತನ್ನ ಇತಿವಿಂತಿಯ ಪರಿಧಿ, ಪರಿವಿಂತಿಯರಿತು, ಅದೆಲ್ಲವೇನೂ 
ಇರದ, ಆಂತ್ಯವ ಕಾಣದ, ಮೇರೆಯನರಿಯದ ಅವಿಂತದ, ಅಪ್ಪಮೇಯಂತೆಯ 

ತಿಳಿವು ಪಡೆಯ:ಲಂ ಪ್ರಮಿಸುತ್ತೂನೆ. ತನ್ನದಂ ತಿಳಿವು, ಕಾರ್ಯ, ಎಲ್ಲ ವೀರ್ಯ, ಶರೀರವೂ 

ಕೆಲವು ಕಾಲದ್ದು ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅರಿವುಂಟಾದಂತೆ, "ನಾನಂ, ನನ್ನದಂ, ನಾನೆ 

ಮಾಡಿದ್ದೂ' ಎಂಬ ಅಹಂಭಾವ ಅಳಿಯಂತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ, (ಆಹಂದೂರ ತಸ್ತೇ 

ಪದಾಂಭೋಜಯುಗ್ಮ ಪ್ರಣಾಮೇಚ್ಛಯಾ ಗತ್ಯ ಸೇವಾಂಕರೋವಿಂ) ದೈವಕ್ಕೆ ತಲೆ 
ಬಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ' ದೇವರು ಒಬ್ಬನಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಸವಂದಾಯದ 
ಆದ ಸಮಾಜದ ದೇವರಾಗಿ ಪರಿಣವಿಂಸಂತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅನ್ನಿಸಿ 

ಕೊಂಡವರ ಅನೇಕರ ಅಹಂಕಾರ ತೊಡೆಯುವ ಜ್ಞ್ಯಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸ್ಥ ಕಳವೆ, ಸಮಾಜ 
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾಪಾಡುವ ಸ್ಥಳವೆ ದೇವಾಲಯದ ಕಲ್ಪ ನ. ಅದು ದೇವನಾಲಯಂ-ಆವಿತ 

ಚೇತರನೊಬ್ಬ' ನಿದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಕಲ ಗ್ರಹಬಲ, ಪರವಕಾತ್ಮ, ಅವಿಂತ, 
ಅಪ್ಪ ಸಿ ಮೋಯ, ಅನಂಪಮಂ, ಅವನೆದುರು ವಂನಂಷ್ಕ ಜೀವ ಮಿತ, ಇದೇ ಭಕ್ತಿಯ 

ಹುಟ್ಟು. 

ಭಕ್ತಿಯೆಸ್ತರ-ಸರಿಸಕ್ಕತೆ 

ನಮ್ಮಾಲ್ಲಿರಂವ ಅನೇಕ ರಾಗಗಳು (ವಿಕಾರವೆಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ), ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿ 

ದಂತೆಲ್ಲ,: ಭಕುತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ವಂನಹರಿದಂತೆ ವಿವೇಚನೆಯ 

ಶಕ್ತಿ ಏರಿದಂತೆ, ರಾಗ ಆಳಿಯಂತ್ರ್ತ, ಭಕ್ತಿಭಾವದ ಉದಯಂ-ಬೆಳವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗು 

ತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯಕವಾಗಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಲಭಿಸಿದಾಗಲೇ ಅದು 

“'ಪರಿಪಕ್ಚ ಭಕ್ತಿ” (ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ ಭಕ್ತಿ ವೈವಿಧ್ಯ) ಯಾಗಿ ಪರಿಣವಿಂಸಲಂ ಸಾಧ್ಯ, 

ಪರಿಪಕ್ವ ಭಕ್ತಿ ಯ ಅವಸ್ಥೆ ತಲುಪಿದ ಭಕ್ತಿ ಇಹಲೋಕದ ನಶ್ವರತೆ, ಸಂಸಾರದ 

ಕ್ಷಿಕತೆ -ಭೋಗದ ನಿಸ್ಸಾ ರತ, ಬಂಧನದ ಜಟಿಲತೆ-ತೊಡರಂ, ಕರ್ಮ ಕೋಟಲೆ: ಎಲ್ಲ 
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ವನ್ನು ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ವಂಂದಂವರಿಯಂತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ತನಂ ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ 
ಕೆಂಕರನೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. (ತೃದ್ಧ ತ್ವ ಭೃತ್ಯ ಪರಿಚಾಂಕ ಭೃತ್ಯ ಭೃತ್ಯಸ್ಯ ಭೃತ್ಯ ಇತಿವರಾಂ 

ಸ್ಮರಲೋಕನಾಥ : ಶ್ರೀ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್-ಮುಕುಂದಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರ) ಅಥವಾ 

ವಂಧ್ವವಂತ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಬಿಂಬರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತಾನಂ 

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮಾತ್ರ, ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ ವಿಂತ ಆದದ್ಮೆಂಬ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಂ 

ತ್ತದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ, ತಾನಂ ಪರತಂತ್ರೆನೆಂಬ ಆರಿವೂ ಉಂಟಾಗಂ 
ತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯಂವುದು, ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಒಂದುಗೂಡಿದುಗ ಮಾತ್ರ. ಪ್ರತಿಬಿಂಬ 

ಆದ ಜೀವಾತ್ಮರು ಬಿಂಬರೂಪೀ ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 

ನೆರಳು ಮೂಲವನ್ನು ಹೋಲುವಂತೆ 'ಹಾಗೂ ಮೂಲದ ಇರವಿನ ಮೇಲೆ ನೆಳಲು 
ಅವಲಂಬಿಸುವಂತೆ, ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಜೇವಾತ್ಮರಂ ಅವಿನಾ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆಯ 

ತ್ತಾರೆ. ಅವರ ನೈಜಸ್ವಭಾವ, ಜಾಗೃತಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ದೇವರ ಮೇಲೆಯೆ 

ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಒಂದಂಗೂಡಂವಿಕೆಯೆನ್ನೆ ಶ್ರೀವಂಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಂ 

"“ವಂಹಾತ್ಮ (ಜ್ಲ್ಯಾನ''ವೆಂದಂ ಕರೆದರು. ವಂಹೂತ್ಮ ಬ್ಲಾ ನವುಂಟಾದೊಡನೆಯೆ ಭಕ್ತ 

ತನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹಂತ ತಲುಪುತ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತಿಯ ಭಾಗವತ ಬಂದದ್ದೆ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಹಾಗೂ ವೈಷ್ಠಾವಾಗಮಗಳಾದ ವಂಹಾಭಾರತ, ಗೀತೆಯೂ ಅಷ್ಟೆ, 

ಇವುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಕ್ಷಿ ದ್ವಿವಂಖ. ಆದಂದಂ | ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತೂ ವಿರಕ್ತಿ. 

- ಭಕ್ತಿ ದ್ವಿಮುಖ : ಭಕ್ತ-ವಿರಕ್ತ 

ವಿರಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಉದಾಸೀನ ಭಾವನೆ ತಳೆವುದೆಂದಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯ 
ಚಾಪಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತಿ : ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ, ಪ್ರಪಂಚ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ಕ್ಷಣಿಕ 

ಲೌಕಿಕ ಸುಖಲೋಲಂಸನಾಗದೆ ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ಲಹಿಸಬಲ್ಲಾತನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೆ 
ಎರಕ್ಷಿ ಸಾಧ್ಯ. (ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯ ಅಸ್ತೇಯ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಸಂಗ್ರಹ ಶರೀರ ಶ್ರಮಃ 

ಸ್ವಾದಾ ಸರ್ವತ್ರ ಭಯವರ್ಜನ ಎಂದೇ ಗೀತೆ ವ್ರತ ವಿಧಿಸಿದೆ-ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ) ವಿರಕ್ಷಿ 

ಕೇವಲ ಹೊರತೋರಿಕೆಗೆ ಆಲ್ಲ : ಆಂತರಿಕವಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. 

ವಿಷಯಾ ವಿನಿವರ್ತಂತೇ' ನಿರಾಹಾರಸ್ಕ ದೇಹಿನಃ । 

ರಸವರ್ಜ್ಯಂ ರಸೋಪ್ಯಸ್ಯ ಬರೆಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಿವರ್ತತೇ ॥ 

ವಿರಕ್ತಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿದಂತೆ, ಇಹದೆಡೆಯ ವಸ್ತಾಗಳೆಡೆ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೂ ಬದಲಾ 

ಗುತ್ತ ಹೋಗಂತ್ತದೆ. ಹರಿದಾಸರಂ ದೈವಪ್ಪಸಾದದ ವಂಹತ್ವ ಆರಿತಂ, ಆದಕ್ಕಾಗಿ 
ಹಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ-ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆ, ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಆರ್ತಭಾವ-ಇಡೀ ಹರಿದಾಸ 

_ ವಾಜ್ಮಯಂವೆ ಉಪನಿಷದ್ಭಾಣಿಗೆ ನಿದರ್ಶನ. ""ಯವೆಂದೈಷ ಶೃಣಂತೆ ತೇನೆಲಭ್ಯಃ 

ತಸ್ಪೈಷ ಆತ್ಮಾ ವಿವೃಣುತೇ ತನೂಂ ಸ್ಕಾಮ್'' (ಕೆತೋಪನಿಷತ್ತು) ಇದಂ ಭಗವತ್ಚ 
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ಸಾದಡೆಗೊಯ್ಯವ ಭಕ್ತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾವ. ಕ್ರೋಧ, ದ್ವೇಷ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. 
ಇದನ್ನು ತಲುಪಿದ ಭಕ್ತ-ವಿರಕ್ತ, “ಪ್ರಾಣ, ಬಂದ್ಧಿ, ಂನ, ಆತ್ಮ, ಐಶ್ವರ್ಯ, 

ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಪ್ರಿಯವಾಗುವುದೇ ವಿನಹ ಅವನಿಗಿಂತ ಪ್ರಿಯ 

ವಸ್ತು ಬೇರಾವುದಿದೆ'' ಎಂಬ ಹಂತಕ್ಕೇರುತ್ತಾನೆ. 

ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭೇದ 

ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌಣೀಭಕ್ತಿ, ಪರಾಭಕ್ತಿ ಎಂದಂ ಎರಡು ದೀತಿಗಳನ್ನಿ ಬಲ್ಲವರೆಂ 

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಹೊರಗಿನ ಆಚಾರ, ಎರಡನೆಯದಂ ಮಂಂಖ್ಯ ಭಕ್ತಿ 

ಎಂದೂ ಕರೆಯುವುದಂಂಟಂ. ಗೌಣೀಭಕ್ತಿ ಎರಡು ವಿಧ 1 ಗುಣಭೇಧ, ಆರ್ತಭೇದ. 

ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೇವುಮಯಂ ಆದದ್ದೆ ಆದರೂ ಆ ಹಂಶೆ ತಲಂಪದ, ಆದರೆ, ಆ 

ಹಂತ ತಲುಪಲು ನೆರವಾಗುವುವು ಹೊರಗಿನ ಆಚಾರಗಳಂ. ಗೌಣಕೀಭಕ್ತಿ ವಂತ್ಲೆ ವೂರಂ 

ರೀತಿ : ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸಿಕ, ತಾಮಸಿಕ, ಸಾತ್ವಿಕ ಭಕ್ತಿ ಸರ್ವ ದೀಶಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ 

ವೆಂದೆ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವದ ಭಕ್ತ-ಕೇವಲ ಶುದ್ಧ ವಾದ ಭಕ್ತಿ- 

ಜ್ಞಾ ನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ರಾಜಸ ಸ್ಥ ಸ್ವಭಾವದ ಭಕ್ತಿ ಯಾವುದಾದರೂ 

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಫಲ ಬಯಸುವವ : ತಾಮಸಿಕ, ಅಜ್ಞಾನ ಜನ್ಯ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಾವೃತ್ತೆ 
ವಾದದ್ದೆ, ಆದಂ ಭಕ್ತಿಯ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೆಳಗಿನ ಮೆಟ್ಟಿ ಲಂ. 

 ಆರ್ತಭಾವ ಮೂರು ತೆರನಾದ್ದೂ : ಜಿಜ್ಞ್ಯಾ ಸು, ಆರ್ತ, ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ. ಇದನ್ನು 

ಗೀತೆಯೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಚಾರ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ, ಹೋಗುವಾತ, ತಿಳಿಯಲು ಇಚ್ಛೆ 

ಯುಳ್ಳವನೇ ಜಿಜ್ಞಾ ಸು, ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಕ್ಷಂಬ್ಧನಾಗಿ, ಸರಿಯಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ 

ಪಡೆಯಲು ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೊಂಗುವಾತ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ' ಉಳಿದವನು ಅರ್ತ. ತನ್ನ 

ದಚಖ ಶಮನಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಮೊರೆ ಸೋಗುವಾತ, ಇವರೆಲ್ಲ ಕ್ರಮೇಣ ಭಗವಂತ 
ನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಿನೇ ದಿನೇ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಗಾಢ ಅದಂತೆ, FN ಸ 

ಅವರು 'ಪರಾಭಕ್ತಿ'ಯ ಹಂತವೇರಂತ್ತಾರೆ, ಇದಂ ಸಾಶ್ವಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದ ಭಕ್ತಿ. ಈ 

ಭಕ್ತಿಯಿಂದೊಡಗೂಡಿದಾತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನವನ್ನೆ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. : ಅದರೆ, ಒಂದಂ 
ಮರೆವಂತಿಲ್ಲ, ಪರಾಭಕ್ತಿಗೆ ಗೌಣೀಭಕ್ತಿ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಗೌಣೀಭಕ್ತಿಯೆ, ಪರಾಭಕ್ತಿಗೆ 
ಸಾಧಕ, 

ಭಕ್ತಿ, ಮುಕ್ತಿಯಂತ್ತ ಭಕ್ತ ನಡೆಸುವ ಸಾಧನ, ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ, ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆಗೆ 

ಶ್ರವಣ, ಮನನ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ, ದಾನ, ತಪಸ್ಸು, ಯಜ್ಞ-ಯಾಗ, ಇತ್ಯಾದಿ ಹಲವು 

ಮಾರ್ಗಗಳಿದಾಗ್ಕೂ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯಪ್ಪಸಾದ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಕ್ಷ್ಮಿಯೆ ಸುಲಭ ಸಾಧನ. 

ಯದಿಭವತಿ ಮುಕುಂದೇ ಭಕ್ಷಿರಾನಂದಸಾಂದ್ರಾ 

ನಿಲುಶತಿ ಚರಣಾ್ಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ 1... 



ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ-ವೈಷ್ಣವ 'ಧರ್ಮ-ಭಕ್ತಿ ವೈವಿಧ್ಯ 411 

ವಂಂಕ್ತಿಯು ಭಕ್ತಿಯ ದಾಸಿ! ಇದಂ ಭಕ್ತಿಯ ಮಹಿವೆಂ! ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೂ ಭಕ್ತಿಯ ವಂಹತಿ 
ಯನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಸಾರಿದ್ದಾನೆ : *'ಜ್ಞಾನೀತು ಆತ್ಮೈವ ಮೇಮತಂ...'' 

“'ಜ್ಞ್ಯಾನಿಯಂ ನಾನೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬಂದೇ ನನ್ನ ವಂತ'', ಗೀತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ದಿಸೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಂದಿದೆ : 

ಭಕ್ತಾ, ಮಾಮಭಿಜಾನಾತಿ ಯಾವಾನ್ಮಶ್ಚಾಸ್ಕಿ ತತ್ತ್ವತಃ । 

ತತೋ ಮಾಂ ತತ್ವತೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವಿಶತೇ ತದನಂತರಂ: ॥ 

(ಅ.18 ಶ್ಲೋಕ 80) 

“ಭಕ್ತಿಯ ವೂಲಕ ನಾನಂ ಯಾರು, ಎಂಥವನಂ ಎಂಬುದನ್ನು ತತ್ವತಃ ಆರಿತು 

ಅವನು ಮಂದೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಯುಜ್ಯ ಪಡೆಪ"'ನೆಂಬುದೇ ಗೀತಾಚಾರ್ಯನ ಅಭಿಮತ. 
ಆದ್ದರಿಂದ “ತ್ರ ತ್ಯ ಮೇವ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಃ'” ಎನ್ನೂವುದಂ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 

ಶರಣಾದರೆ, ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪರಮ ಶಾಂತಿಯನ್ನೂ, ಶಾಶ್ವತ ಪದವಿಯನ್ನೂ 

ಪಡೆಯಬಹಂದಂ. ಇದನ್ನೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಂ ಹಾಡಂವ ಸೊಬಗೇ ಬೇರೆ : 

ಭಕ್ಷಿಬೇಕು ಶಕ್ಷಿಬೇಕು ಮುಂದೆ 1 

ಮುಕ್ತಿಯ ಬಯಸುವವಗೆ 

ಪ್ರೀಪುರಂದರದಾಸೆರಾದರೊ “ವಂಂಕ್ಷಿ ಪಡೆವುದಕೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಭಕ್ತನಾಗಂವುದೇ 

ಸಾಕ್ಷಿ ॥ ಎಂದೂ, “ಭಕ್ತಿಯೆಲಿ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠಲನ ನೆನೆದರೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಾಧನ'' 
ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಮಂಖ್ಯತೆ ಎಷ್ಟೆಂದಂ ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ, 

ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಭಕ್ತ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಾಣುವುದಂ ಭಗವಂತನನ್ನೆ. ಸಂಖಕ್ಕೆ 

ಹಿಗ್ಗದೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗದೆ, ದಂಃಖಕ್ಕೆ ಅಂಜಿ ಅಳುಕದೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಂದಂ ಭಾವಿ 
ಸುವ ಸ್ಕಿತಪ್ಪಜ್ಞ ಲಕ್ಷಣ ಅವನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 

ದುಃಖೇಪ್ವನುದ್ಧಿಗ್ಗಮನಾಃ ಸುಖೇಷು ವಿಗತಸ್ಸ ಹಃ 1 

ವೀತರಾಗಭಯ ಕ್ರೋಧಃ ಸ್ಥಿತಧೀರ್ಮುನಿರುಚ್ಛತೇ ॥ 

ಯಃ ಸರ್ವತ್ತಾನಭಿಸ್ನೇಹತ್ತತ್ತತ್ಪುಪೈಶುಭಾ ಶುಭಂ 1 

ನಾಭಿನಂದತಿ ನದ್ದೇಷ್ಟಿ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ॥ . 

ಇದು ಭಕ್ತನ ನೈಜಸ್ವಭಾವ. . ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ''ಪದ್ಮಪತ್ರ ವಿಂವಾಂಭಸಾ'' ರೀತಿ 

ಸಂಸಾರ ವಿಣರಿದ ಸ್ಥಿರತೆ ಅವನ ಚಿತ್ತದ್ದೂ, . ಎಲ್ಲವೂ ಹರಿಪ್ರೀತಿಯೆಂಬಂದೆ ಅವನ 
ಹೃದ್ಧತ, ಇಂಥ ಭಕ್ತ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಹಾಗೂ ಪರವಣಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದವನು. 

27 " » 
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ಭಗವಂತನನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿ, ಭಕ್ತಿ ಯ ಅನಂಭವವನ್ನು ಪಡೆದ ಅನುಭಾವಿಯೆ ರ್ವ 

ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ : 

ವಾಗ್ ಗದ್ಗದಾ ದ್ರವತೇ ಯಸ್ಯ ಚಿತ್ತಮ್ 1 

ರುದತ್ಯಭೀಕ್ಷಣಂ ಹಸಿ ಕ್ವಚಿತ್ ಚ | 

ವಿಲಜ್ಜ ಉದ್ಗಾಯತಿ ನೃಕ್ಕತೇಚ I 

ಮದ್ಭಕ್ತಿ ಯುಕ್ತೋ ಭುವನಂ ಪುನಾಶ್ ॥ 

ಕಂಠ ಗದ್ಗದಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸು ಕರಗಂತ್ರದೆ, ಕಣ್ಣು ಹನಿಗೂಡುತ್ತದೆ, ಆನಂದಾ: 
ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ತನಗೆ ತಾನೆ ನಗು: ಲಜ್ಜೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. "“ವಂಯಕೆಬಧಿರೇ 

ಪ್ಲರೊ'' ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆಯ ಭಕ್ತನ. ಲಕ್ಷಣ ಅವನದ್ದೂ ಇಂಥ ಭಗವದ್ಭಕ್ಷಿಯಂ೪ಃ 

ಭುವನವನ್ನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. 

ಭಕ್ತಿಯ ಅನುಭವ: 
ಇಂಥ ಎಣೆಯಿಲ್ಲದ ಆನಂದ ಅನಂಭವಿಸಂವ ಭಕ್ತನನ್ನು ಕಂಡರೆ, ಭಗವಂತಃ 

ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ. ಬಸವಣ್ಣನವರೊಂದೆಡೆ ಹೇಳಂವಂತೆ ; 

ಮನ ಮನೆ ಬೆರಸಿದಲ್ಲಿ ತನುಕರಗದಿದ್ದಡೆ 
ಸೋಂಕಿನಲ್ಲಿ ಪುಳಕಂಗಳು ಹೊರ ಹೊಮ್ಮದಿದ್ದರೆ 
ಕಂಡಾಗೆಲಶ್ಪುಜಲಂಗಳು ಸುರಿಯದಿರ್ದಡೆ 

ನುಡಿವಲ್ಲಿ ಗೆದ್ಗದಂಗಳು ಪೂಜ್ಮದಿರ್ದಡೆ 
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವರ ಭಕ್ತರಿಗಿದು ಚಿಹ್ನೆ, 

ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾಗಿ ಡಂಭ ಕಾಣಿರೊ ' 

ಇದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರದೂ ಒಂದು ಕೃತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಕ್ತಿಪರವಶವಾಗಿಸುತ್ತದೆ : 

ಕಂಗಳು ಚೆಲುವನು ನೋಡಿ | 

ಕರ್ಣಂಗಳು ವಾರುಶಿಯ ಕೇಳಿ | 

ಹಿಂಗದೆ ನಾಮವ ವದ ನದಿ ಸವಿಯುತ್ತ ಪ | 

ದಂಗಳ ಮನದಿನೆನೆನೆನೆದು ರೋ | , ` 

ಮಂಗಳು ಪುಳಕಿತವಾಗಿ ಲೋ | ' 

ಕಂಗಳ ಕಡಲೊಳು ಮುಳುಗಿ ಮ್ಶೆಃ ಯುಚ್ಛಿ ಕೊಬ್ಬ: ತ್ತ 

ಅಂಗವ ಮರೆದಾನಂದದಿ 1 

ರಂಗ ಎನುತಿದ್ದರೆ ಸಾಲಜಿ,,,.,,ಸಿರಿಕೃಷ್ಣರೂಯ 
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ಭಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದ ಸಾಧನೆಗೆ ಚಿಕ್ಕವರಂ-ದೊಡ್ಡವರು, ಹೆಣ್ಣು-ಗಂಡು, ಬಡವ-ಬಲ್ಲಿದ, 
ಯಾವುದೆ ಭೇದ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ಕಾಲ-ಸ್ಯೆ ಕ್ಕೂ ಭಕ್ತಿ ವಿಹರಂತ್ರ ದೆ. ಅದುಕಾಲಾ 
ತೀತ, ಸ್ಮ ಳಾತೀತ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೂಡೆ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ. ಅದರ 

ಸಾಧನೆಗೆ ವರ್ಚಸ್ಸು ಮಂಖ್ಯ, ವಯಸ್ಸೆ ಲ್ಲ. ತರಳಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಬಾಲಕಥ್ರೊವ, ಭೀಷ್ಮ 

ರುಕ್ಮಾಂಗದ, ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತೆ ದ್ರೌಪದಿ, ಸಂತ ಸಖೂಬಾಯಿ ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದಾಸ 

ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಪ್ರರುದರದಾಸಸೊಂದೆಡೆ ಎನ್ನಾತ್ತಾರೆ॥ "೬. ವರಂಷ ಕಾರಣವಲ್ಲ 
ಹರಿಭಜನೆಗೆ ಅರಿತ ಸಜ್ಜ ನರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಸಮಃ. ಖದಿ" 

ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಹೀಗೆ. ಸಾಗಿದಷ್ಟೂ ಅನೆಂತವೆ ಎಂದೆನಿಸಿದರೂ 

ವಿಸ್ತಾರದ ಭೀ (ತಿಯಿಂದ, ಹಾಗೂ "ಆಥ್ಮಯನದ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮೊಟಕಂಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ಆದರೆ, ವಿವಿಧ ವಂತ ಪ್ರವರ್ತಕರಂ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತಂ ನೀಡಿರುವ ನಿರೂಪಣೆ ನಾವು 

ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಂತ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿಯ ನಿರೂಪಣೆ ಬಹಂ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗಿದ್ದರೂ, 
ವಂಖ್ಯ ವಾದವುಗಳನ್ನೂ ವಾತ ಪರಿಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. 

'ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಭಕ್ಷಿ ಕುರಿತಂತೆ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ನಿಸ್ಕಾ ರ್ಥಪ್ರೇಮ, ಪರವಂ 
ಚೇತನದಲ್ಲಿ ನಿಕಟವಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ಇರಿಸಿಕೊಂಬಂವುದು ಭಕ್ತಿ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳು: ತ್ತದೆ. 

ರಾಮಾಯಣ : ಅಧಿಕ ವನ್ಯ ವಿಷಯಂ ॥ ಸ್ನೇಹ ಃ .*-ಉತ್ಕೃಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಃ.,, 

ರಾವಣಾನಂಜ H ಸ್ನೇಹಪೂರ್ಕೆಕಂ ಅನಂಧ್ಯಾನಮ್ 

ವೇದಾಂತಕೇಶಿಕರು : ಮಹನೀಯ ವಿಷಯೇ ಪ್ರೀತಿರೇವ ! 
ಸ್ನೇಹಪೂರ್ವ ಅನಂಧ್ಯಾನಮ್ ಇತಿ 

ಪ್ರೀತಿರೂಪಾಪನ್ನ ಸ ಏವ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಃ! 

ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ : ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಸ್ತೂ ಸಂದೃಢಃ । ಸರ್ವತೋಧಿಕಃ 
ಸ್ನೇಹೋ ಭಕ್ತಿರಿತಿ ಪ್ರೋಕ್ತೆಸ್ತಯಾ ವಂಕ್ತಿರ್ನಟಾನ್ಯಥಾ ॥ 

ಇದು ವಿವಿಧ ಕಾವ್ಯ, ಮತಾಚಾರ್ಯ, ದಾರ್ಶನಿಕರ ಭಕ್ತಿಯ ನಿರೂಪಣೆ. ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ 

ಭಕ್ಷಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯಿಂದ ನಾವು ಮಧ್ಯಾ ಚಾರ್ಮರ ನಿರೂಪಣೆಯ ತಿರಂಳನ್ನೆ ಮಂಂದೆ ಪರಿಭಾವಿ 

ಸುತ್ತೇವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಹರಿದಾಸರೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ಸೈವಂತಾನುಯಯಿಗಳೆ ಆಗಿ, ತಮ್ಮ ನವ 

ವಿಧ ಭಕ್ತಿ ವೈವಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವಂತವನ್ನು ಪ ಸ್ಪಸರಿಸುವುದಂ ಶಿಳಿದಂ ಬರುವಂಥ 

ವಿಜಾರ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿ ೦ತ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು (ಅವನ 

ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನ ರತು) ಅದು ಮಾತೃ) ವೆ ವಿಮೋಚನೆ-ಮೋಕ್ಷೆ ನೀಡಂವಂಥದಂ. ಭಕ್ತಿ 

ನವರಸಗಳಿದ್ದಂತೆ, ಓಂದು ರಸ: ಆದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಆದದ್ದೂ, "ತನ್ಮಯ', "ದಾಸ್ಯ 

ಮತ್ತು 'ಸಖ್ಯ'. ದ್ವೈತತತ್ವದ ನಂಟಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಯೆಂದರೆ, ದಾಸ್ಯ ಸೈ-ಸೆಖ್ಬ-ಅತ್ಮನಿವೇಡನ 

ಎನ್ನ. ಬಹುದು, ಭ್ ಯ ಫಲ ಅನಂತ, 
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ಭಕ್ತಾ ಸನಸ್ಥೆ-ನಾರದಭಾ ಸೂತ್ರ ಹಾಗೂ ಇತರ ದಾರ್ಶನಿಕರ ಅಭಿಮತ 

ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಭಕ್ತನ ಅವಸ್ಥೆ ಯೆಂತಹಂದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾರದರಂ 

ಮನಸಾರ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ : ಯಶ"ಲಬ್ಭ್ಯ್ಯಾ ಪುವರ್ಕಾ ಸಿದ್ಧೋ ಭವತಿ, ಅಮೃತೋ 

ಭವತಿ, ತೃಪ್ತೋ ಭವತಿ, ಯತ್ಪ್ರಾಪ್ಯ ನ ಕೆಂ ಚಿದ್ದಾ _ಂಛಸಿ, ನಶೋಚತಿ, ನದ್ವೇಷ್ಟಿ ನರ 

ವಂತೇ ಸೋತ್ಸಾಹೀಭವತಿ ಯತ್ಜ್ಞ್ಯಾತ್ಕಾ ಮತ್ತೋಭವತಿ, ಆತ್ಮಾರಾಮೋಭವತಿ'' 

ಭಗವಂತ ಇಂಥ ಭಕ್ತನನ್ನೆ''ಸವೆಂ ಪ್ರಿಯಃ ಎಂದಿದ್ದು. 

ವಂಧ್ಯ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಂದೊಡ್ಡ ಹೆಸರಂ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ 

ಟೀಕೆ ಬರೆದ ಶ್ರೀಜಯಂತೀರ್ಥರದಂ. ಜಯತೀರ್ಥರ "'ನ್ಯಾಯಸಂಧಾ'' ಮಾಧ್ಯ 

ವಾಜ್ಮಯ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುವ ಗ್ರಂಥ, ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಕಂಠಿತಂ 

ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾರೆ : 

ನಿರವಧಿಕೆ ಅನಂತ ಅನವದ್ಮ ಕಲ್ಮಾಣಗುಣತ್ವ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕಃ । 
ಸ್ವಾತ್ಮೀಯ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಭ್ಕೋ ಅನೇಕ ಗುಣಾಧಿಕೋ 

ಅಂತರಾಯ ಸಹಸ್ಟೇಣಾಪಿ ಅಪ್ರತಿಬದ್ದೋ ನಿರಂತರ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರವಾಣಃ ॥ 

ತನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿಕಾರಿಸಿ-ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಪ್ರೇವಪ್ರವಾಹವೆ ಭಕ್ತಿ. ಭಾಗವತ 
ದಲ್ಲೊಂದಡೆ `'ನರಾನಂ ನತಪೋ ನೇಜ್ಯಾ ನಶೌಚಂ ನವೃತಾನಿಚ । ಪ್ರೀಯಂತೇ ಮಲಯಾ 

ಭಕ್ತ್ಯಾ ಹರಿರನ್ಮಾದ್ ವಿಡಂಬನಮ್'' ಎಂದಿದಾರೆ, ಪರವರಾತ್ಮನಿಗೆ ದಾನ, ತಪ, 

ಶಂಚಿ, ವ್ರತ, ಯಜ್ಞ, ಯಾವುದೂ ಸಂತೋಷಪಡಿಸದಂ, ನಿರ್ಮಲವಾದ ಭಕ್ತಿ 

ಯೊಂದೇ ಸಾಕೆ. ಭಕ್ಷಿಯೆಂಬುದು ರಹಸ್ಯವಾದದ್ದು, ಪವಿತ್ರವೂ, ಜ್ಞ್ಞಾನಸಾಧಕವೂ, 

ಆಚರಣೆಗೆ ತಂಂಬ ಸುಲಭವೂ ಆದ ರಾಜವಿದ್ಯೆ... (ಗೀತಾ ೯-೨), ಇಂಥ ಅನನ್ಯ 
'ಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಲಂ ಸಾಧ್ಯ (ಗೀತಾ: ೮-೨೨) ಭಕ್ತಿಯೋಗ 

ಯಾವುದೆ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಗ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಶುದ್ಧಿ 

ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಕ್ರವೆಂಣ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯೇ ತರುತ್ತದೆ (ಗೀತಾ : ೯-೩೦, ೩೧) ಪರ 
ಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ, ದರ್ಶನ, ಮಂಕ್ತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯೆ ಏಕ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನ ಗೀತಾ: 

೧೧-೫೪). ವಂಕ್ಚಿಯೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಉತ್ತವಂ ಸಾಧನ-ಅಮಲಾಭಕ್ತಿಶ್ಚ : ತತ್ಸಾಧನವ?. 

ಈ ಭಕ್ತಿ, ಹೊರಗಿನ ' ಪೂಜೆ, ಕಾಯ ಕರ್ವು ಮೊದಲಾದ ಬಾಹ್ಯ. ಕಾವ್ಯಗಳಿಂದ 
ಆರಂಭ ಆಗಿ, ಕೀರ್ತನ ಭಜನೆ ವಂಂತಾದ ವಾಚನ ವಾಚ್ಯ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬೆಳೆದಂ 

ಸ್ಮರಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪ ಹೊಂದಿ ವಂನೋಗತೆ ಆಗಿ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನದ ಸರ್ವ 

ಸಮರ್ಪಣಭಾವವನ್ನು ಸೆಲೆಗೊಳಿಸಂವಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಆಗಲೇದೈವ 
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಮುಂಕ್ಷಿ. ಮಂವಂಂ್ಷುವಿನ ಧ್ಯೇಯಂವೇ ವಂಕ್ಷಿ, ವಂಂಕ್ಷಿಗೆ ಜ್ಞ್ಯಾನ ಬೇಕು 

ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಲಭ್ಯ, ಭಕ್ತಿ, ದೃಢವಾದ `-ನಿರ್ಹೇತಂಕ ಪ್ರೇಮು. ಅದರಿಂದಲೇ 
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"ಅಮಲಾ ಭಕ್ತಿ ತತ್ಸಾಧನಮ್ಮ'' ಎಂದಿರುವುದು ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಪರಂಶ ಶಿಲೆ 
ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ದೈವವಂಯ ಆಗಿ, ಭಕ್ತನಿಗೆ ಆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೈವಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತದೆ. 
ಕನಕ, ಯಂವಂರಾಜನ ಕೋಣವನ್ನೆ ಕರೆಸಿ, ಕೆರೆಯ ತೂಬಂ ಸರಿಪಡಿಸಿದಂದಂ 

ಮಂಗ್ಳಭಕ್ತಿಯಂ ದೃಢತೆಯಿಂದಲೆ, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ದೈವದೆಡೆಗೆ ಸಾಗಂವ ಒಂದಂ ಮತೀಯ 

ಮಾರ್ಗ, ಧರ್ಮಜಾಗೃತಿ ಎಂದೂ ಶಿಳಿದವರು ಹೇಳಂವುದಂಂಟಂ. ಭಕ್ತಿಯ ಅನಂ 

ಭವ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ, ಕಾಣದ, ಕೇಳದ, ಕಂಡರಿಯದ, ಪರವಂಚೇತನವನ್ನು ಕಂರಿತಂ 

ಓರಂತುಸ್ತಶಿಸಂವಲ್ಲಿ, ಉಂಟಾಗುವ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯ ಭವ್ಯ, ದಿವದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಂ - 
ತ್ತದೆ. “ಅದೊಂದಂ ತೇಜೋಶಕ್ತಿ, ಧೀಶಕ್ತಿ, ಅನಂತ, ಅನಂಪವಂ ಎಂದೆಲ್ಲ ಅನೆಂ 

ಭವವಮಾಗುತ್ತೆದೆ,'' ಆದಂ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಬರಂವುದೇ '"ಪಾತ್ರ'' ನಾದವನಲ್ಲಿ (ಪ್ರಕಾಶಿತೇ- 

ಕ್ಲಾಪಿ ಪಾಶ್ರೆ,..) ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಆಸ್ತಿ, ಒಡವೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾಮನೆ ತೊರೆದು, ಏಕಾಗ್ರತೆ 
ಯಿಂದ ನೀನೇ ಎಲ್ಲ, ನಾನಿಲ್ಲ.,.ನಾಹಂಕರ್ತ ಹರಿಕರ್ತಾ-ಎಂಬ ಏಕೋಭಾವದಿಂದ 

ಅನುಭವ ಮಾತ್ರ. ಲೌಕಿಕ ಮೋಹ, ಕಾವಂನೆ, ವಿಕಾರ ತೊರೆಯಲು ದಾರಿಯೊಂದೆ ಭಗ 

ಪಂತನಲ್ಲಿ ಗಾಢಪ್ರೇವಂ, ಅದರ ಇನ್ನೊಂದಂ ಸ್ಥ ಸ್ವರೂಪ, ಭಕ್ತಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾಣ 

ಸಿಕ್ಕವರೆಭಕ್ತರೆಂದೆನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲರ್ಹರು. (ಗಂಣರಹಿತಂ ಕಾಮನಾರಹಿತಂ ಪ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ 

ವರ್ಧವಕಾನಂ ಅವಿಚ್ಛೆನ್ನಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರಂ ಅನಂಭವ ರೂಪಂ-ಏವಭಕ್ಷಿಃ) ಇದರಿಂದಲೆ 

ಕೃಷ್ಣನಂಡಿಯಂವುದಂ : 

’ ಮನ್ಮನಾ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮದ್ಯಾಜೀ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು 

ಮಾಮೇವೈಷ್ಯಸಿ ಯುಕ್ತ ಪವಾತ್ಮಾನಂ ಮತ್ಚರಾಯಣಕ ॥ 

(ಅ, ಶ್ಲೋ 84) 

ರಾಮಾನಂಜರಂ ತಮ್ಮ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಂಠಿಶೇ ಹೀಗೆನ್ನ 

ತ್ತಾರೆ; 

ಅಖಿಲಭುವನ ಜನ್ಮಸ್ನೇಮ ಭಂಗಾದಿ ಲೀರೇ 1 

ವಿನತ ವಿವಿಧಭೂತವ್ರಾತ ರಕ್ಷ್ಯಕದೀಕ್ಷೇ । 

ಶ್ರುತಿಶಿರಸಿ ವಿದೀಪ್ಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸೇ । 

ಭವತು ಮಮ ಪರಸ್ಮಿನ್ ಶೇಮುಹೀಭಕ್ತಿರೂಪಾ । 

ಬೇರೆ ಬೇಕೆ ಭಕ್ತರ ಅನುಭವಗಳು 

ಭಕ್ತ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆದ ನಂತರ ಭಕ್ತನ ಚೇತನ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಭಗವಂತನ 
ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಕಾಣಂತ್ರದೆ : ಮಾತು, ಆಲೋಚನೆ, ಕೆಲಸ, ಓದು, ಊಟ, 
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ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅವನದೆ ಧ್ಯಾನ-ಚಿಂತನ, "ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಮಾಣಸ್ಕಾತ್''-ಪ್ರವಮರಾಣವುಳ್ಳದ್ದೂ 

ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಕ್ತಿ ಇದೇಯೆಂ, ತುಲಸೀದಾಸರಂಥ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಕ್ತರು ''ನನಗೆ 

ಯಾವ ಸ್ಪೃಹೆಯೂ ಇಲ್ಲ,..... ನಿರ್ಭರ ಭಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ದಯಪಾಲಿಸು'' ಎಂದು ಸ್ತಿತಿ 

ಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಜೈತನ್ಯರಂಥ ವಿಷ್ಠುಭಕ್ತರದೂ ಇದೇ ಪರಿ, ನಿರ್ವ್ಯಾಜಪ್ರೇವೊಂದೆ 
ಅವರು ಬಯಸುವಂಥದಂ. ನಾರದರೂ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ, ಫಲ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತೊ 

ಕೊಡುತ್ತಾರೆ; ಅವರೇ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ, ''ಪರಾಭಕ್ತ (ಪ್ರೇಮ) ಹನ್ನೊಂದು 

ವಿಧ : (ಭಗವಂತನ) ಗುಣಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಾಸಕ್ತಿ, ರೂಪಾಸಕ್ತಿ, ಪೂಜಾಸಕ್ತಿ, ಸ್ಮರಣಾಸಕ್ತಿ, 

ದಾಸ್ಯಾಸಕ್ತೆ, ಸಖ್ಯಾಸಕ್ಸಿ, ಮಾಶ್ಸಲ್ಯಾಸಕ್ತಿ, ಕಾಂತಾಸಕ್ತಿ. ಆತ್ಮನಿವೇದನಾಸಕ್ಷಿ, 

ತನ್ಮಯತಾಸಕ್ತಿ, ಪರಮಂಿರಹಾಸಕ್ತಿ, ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದಂ ವಚನ 

ನೆನೆಪಾಗಂತ್ತವೆ : ನಾನು ಆರಂಭವ ಮಾಡುವನಯ್ಯ ಜಂಗಮದಾಸೋಹಕ್ಕೆಂದಂ । 
ನಾನಂ ಬಿವಹುರವ ಮಾಡುವೆನಯ್ಯ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಗೆಂದು । ನಾನು ಪರಸೇವೆಯ 

ಮಾಡುವಿನಯ್ಯ ಜಂಗವಂದಾಸೋಹಕ್ಕೆಂದಂ । ನಾನಾವ ಕರ್ಮಂಗಳೆ ವಣಡಿದರೆಯೂ 

ಆ ಕವರ೯ಫೆಲಭೋಗವ ನೀಕೊಡಂವೆಯೆಂಬುದ ನಾನು ಬಲ್ಲೆನಂ 1 ನೀಕೊಟ್ಟ ದ್ರವ್ಯವ 

ನಿವಂಗಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದ ಕ್ರೀಯ ಮಣಡೆನಂ 1 ನಿಮ್ಮ ಸೊಮ್ಮಿಂಗೆ ಸಲಿಸುವೆನು, 

ನಿಮ್ಮಾಣೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ॥'' ಇದಂ ಭಕ್ತಿಯೆಂದೆನಿಸಂವ ವಿವಿಧ ಚಿಂತನೆ ॥ ಎಲ್ಲ 

ಒಂದೇ ನೆಲೆಗೆ, ಅದಂ ಭಕ್ಷಿಯ ನೆಲೆಗೇ, ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾ ನ, ದರ್ಶನ, ವಂಂಕ್ತಿ, 

ಖನಿದಲ್ಲಿ-ಆದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿಯಂ ನೆಲೆಯೆ, ಹೀಗೆ ಶೈವ, ಶಾಕ್ತ, ವೈಷ್ಣವ 

ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳೂ ಭಕ್ತಿಯನ್ನೆ ಪ್ರಶಿಪಾದಿಸಿದವು. 

ಭಕ್ತಿ ಅನಂತ ಆದದ್ದೂ ; ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ 

ಪ್ರವರ್ತಕರೂ ಆಚಾರ್ಯರೂ ಭಕ್ತಿಯ ಹಂತ-ಅನಂಭವಗಳನ್ನು ತಂತಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 

ಿತ್ತಂಸಿದ್ದಾರೆ, 

ಜೆರೊಸಲೆಮ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ, ಕ್ರೈ, ಸ ಧರ್ಮ ಬಜೋಧಕನೆನ್ನಿಸಿರಂವ ಯೇಸಂ, ಸರ್ವೋ 

ದಯ ಹೆರಿಕಾರನೆ : ದೇವರು. ತನ್ನ ತಂದೆಯೆಂದಾತಭಾವಿಸಿದ್ದ. ಹಾಗೂ ಮಾನವ 

ಕೋಟಿಯೆ ಆ ತಂದೆಯ ದಿವ್ಯ ಸಂತಾನ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೋದರರೆಂದೆ ಅವನಂ ಸಾರಿದ, 

ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆನೇಕ ಸಾಧುಸಂತರಂ ಆಗಿಹೋಗಿದಾರೆ. 

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆಳಾ ರರ ಭಕ್ತಿ 

ಭಕ್ತಿಯಂ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರಿಸಿರಂವ ಪರಿ ನಾವು ಗವಂನಿಸಿದಾಗ, 

ಪತ್ತೆ. ಕ್ರಿ. ಶ. ೪-೫ ರಿಂದ ೭-೮ರ ಶತಕದಲ್ಲಿದ್ದವರೆನ್ನಲಾದ ಆಳ್ಮಾರರ ದ್ರಾವಿಡ 

ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂರೆವಂತಿಲ, ಅದರ ಪ್ರಭಾವವೇ ಹರಿದಾಸರ ಆದ್ಯ ಪ್ರವರ್ಶಕರಾದ 
ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಮೇಲಾಯಿತೆಂಬಂದನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದೆ, ಬೇರೊಂದೆಡೆ. ಆಳ್ವಾರ್ 
ಸಂತರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾದ ನಮ್ಮಾಳ್ಕಾರ್ ಅವರ. ತಿರುವಾಯ್ಕೊಳಿಯ ಒಂದು ಪಾಶುರ 
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ಇಲ್ಲಿ ಉಭ್ಲೇಖಿಸಲು ಕಾರಣ, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು  ಅವರಂ ಅನುಭವಿಸಿದ ಬಗೆ ಗಂರೆಶಿಸಲು 
(ಏಕೆಂದರೆ, ಹರಿದಾಸರಂ-ಆಳ್ವಾರರ ತಂಲನೆಯನ್ನೂ ನಿಬಂಧದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಣಡ 

ಲಾಗಿದೆ), 

ಓ ಪರಮಸುಂದರನೇ, 

ಮುಗಿಲವಣ್ಣಾ, ಕಮಲನಯಂನ, 

ಎನ್ನಾತ್ಮವ ಸೆಳೆಯುತಿರುವ 

ಪೆರಮಾನುಗ್ರಹವೇ...... 

ಎಂದು ಹಂಬಲಿಸಂವ ಆಳ್ವಾರರದಂ ಪ್ರೇವಂಭಕ್ತಿ, ಆಳ್ವಾರರಂತೆಯೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ 
ಶತಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದ ಸಂತ ಜ್ಞಾ ನದೇವ, ಏಕನಾಥ, ತೆಂಕಾರಾಮ 

ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲ ಪಂಢರಿಗೆಯೆ ಬಿಕೋಬನ ಪ್ಲ ಯ ಭಕ್ತರು. ಸಂತ ತಂಕಾರಾವಂನ 

“ಅಭಂಗ' (ಛಂದ) ಭಜನ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಭಕ್ತಿಯ ಆನಂದ ಸವಿಯಲು 

ಛೆದ್ಮವೇಷದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಬರುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ, ಏಕನಾಥನಂತೂ ''ಭಾಗವತ'' 

ವನ್ನು ಬರೆದಾತ, ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣಾತ್ಮಕ ಭಕ್ತ-ಯೋಗಿ. ಅವನ 

ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ವಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಸಂಶತವೂ ದೇವರನ್ನು ನೋಡುವುದೆ ನಿಜವಾದ ಪೂಜೆ. 

(ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹರಿದಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರು, *"ಸವಃ ಸ್ಥಳದಿ ವ್ಯಾಪ್ತ 

ನಾದ ಸರ್ವದೋಷರಹಿತನಾದ ಸರ್ವವಂದ್ಯ ನಾದ ಹರಿಯ ಸವದು 
ಏನು ಧನ್ಯಳೊ ಲಕಂಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯ ಳೋ.. .ಎಂದಂ ಕೊಂಡಾಡಿರಂವುದಂ ಸುವಿದಿತ.) 

“ಹರಿ ಭವೆ ಭವ ತಾಳ ಎನ್ನುವ ತುಕಾರಾಮ, ದೇವರು ನನ್ನ ಸುತ್ತವಂಂತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿ 
ದಾನೆ” ಎಂದಂ ಹಿಗ್ಗುತ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗಾಗಿ 'ಹಂಬಲಿಸಂತ್ಪಾನೆ, ನನಗೆ ಇದೊಂದನ್ನೂ 

ಮಾತ್ರ ದಾನ ಮಾಡು, ನಾನಂ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ವಂರೆಯಬಾರದು, ಎಂಬಂದೆ. 
ತುಕಾರಾವಂನ ಅನವರತದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, 

ನೀರಶೈನ ಶರಣರ ಭಕ್ತಿ 

ಕರ್ಣುಟಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೨ನೆ ಶತಮಾನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಯಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ, ಮತೀಯ, 
ಧಾರಕ, ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹೊಸತನ ಕಂಡ ಯುಗವಿದು, ಆ ಸವಂಯಂದಲ್ಲಿ 

ಆಗಿ ಹೋದ, ಆನಂತರವೂ ಬಂದ ಶಿವಶರಣರಂ, ಶಿವನ ಒಲಂಮೆಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆದ 

ಭಕ್ತರೂ ಹೌದು. ಅಲ್ಲವ, ಬಸವಣ್ಣ, ವಂಹಾದೇವಿಯಕ್ಕ ಮಂಂತಾದವರೆಲ್ಲ 
ಭಕ್ತಿಯ ಕುರಿತಾದ ತಂತಮ್ಮ ಅನಂಭವ-ವಿವರಣೆಗಳನ್ನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಸುಂದರ ವಚನ 
ಬಂಧೆದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ನೆನಹು, ಬಯಂಕೆ, ಭಕ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಂಡೆಂ ತಂಂಬಿ, 

ಹಾಡುವ ಬಯಂಕೆ ಬಸವಣ್ಣನವರದು ಭಕ್ತಿಯ ಬಂಡಿರಂವ ಅನುಭಾವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಧಾರೆ 

ಯಿದಂ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವಿಡೀ ಇದೇ ಧಾರೆ ; ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಬಹಿರಂಗಶುದ್ಧಿ ಯೆ 
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ಕೂಡಲಸಂಗಮಂದೇವನನೊಲಿಸುವ ಪರಿಯೆಂದಂ ನಡೆದ ಬಸವಣ್ಣನವರಂ ಮೂಲತಃ 

“'ದಯೆಯಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮವ್ಯಾವ್ರದಯ್ಕಾ, ದಯೆಯೆ ಬೇಕು ಸಕೆಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ'' ಎಂಬ 
ಶಿಳಿವನ್ನೆ ನೀಡಿದರಂ, "ನಾದಪ್ರಿಯ ಶಿವನೆಂಬರು, ನಾದಪ್ಪಿಯ ಶಿವನಲ್ಲ'' ಎಂಬ ಅವರ 
ಇನ್ನೊಂದಂ ವಚನ ""ಭಕ್ತಿಪ್ಟಿಯೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗವಂದೇವ”' ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲವಂ 
ಪ್ರಭುವಿನ ಮಾತಂತೂ ಸಿಡಿಗುಂಡಂ, *'ಭಕ್ಷಿಯೆಂಬಂದು ತೋರಂಂಬ ಲಾಭ... 

ಗೊಹೇಶ್ವರನೆಂಬುದಂ ಮಾರಿದ ಘನ''ವೆನ್ನುತ್ತಾನೆ ಆತ, "ಕಡೆಗೆ ಮಾಡದ ಭಕ್ತಿ... 

ದೃಢವಿಲ್ಲದಾಳಂತನ,,. ವಡನೊಲಿಯ ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಂತೊಲಿವನಯ್ಯ?'' ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ 
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ಶರಣರು ಭಕ್ಷಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿ ಅದನ್ನೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದಾರೆ, 

ಹರಿದಾಸರ ಭಕ್ಷಿ ಹಾದಿ ಹಾಗೂ ನೈನಿಫ್ಯ 

ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ, ತನ್ನ ತನಕ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಂದೋಲನ, ಭಕ್ತಿಪಂಥಗಳ 

ನೆಲ್ಲ (ಅಂದರೆ ೧೪ ನೆ ಶ.ದವರೆಗೆ) ತಿಳಿದು ತನ್ನದೆ ಆದ 'ಸ್ವತಂತ್ರ.. ಹಾದಿ ಕಂಡಂ 
ಕೊಂಡಿತಂ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿ ವೆ ೈದಿಕೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಲ್ಲ, 

ಇದಂ ದ್ರಾವಿಡರಿಂದ ಬಂದಂದೆಂದಂ ಫಾದರ್ ಹೆರಂಸ್ ಅವರಂ 'ಗ/1/9(10 Teachings 

of the Haridasas of Karnataka ಎಂಬ ಕಲವಂದಾನಿಯೆವರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 
ಗ್ರಂಥದ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಂತ್ಹಾರೆ, ಈ ಮಾತನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರಂ, ಪ್ರೊ ಆರ್, 
ಎಸ್. ಪಂಚಮಂಖಿಯಂವರು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ವೇದಯಂಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಕುರಂಹಂಗಳಿರಂವು 

ದನ್ನು ಪಂಚವಂಖಿಯವರಂ ಸೋದಾಹರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಹೆರಾಸ್ ಅವರ 

ಅಭಿವಂತವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿರುವುದು ಭಕ್ತಿಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯಂನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಿಲೆ 

ಯುಳ್ಳ ಅಂಶವೆ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೂ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೇದಯಂಗದಲ್ಲಿ 
ಕಾಣುವ, ಭಕ್ತಿ ದ್ರಾವಿಡಜನ್ಮವೆನ್ನಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ' ವೈದಿಕ ಯಂಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ 

ಉಗಮಂವಿಡೆ, ಅದರಿಂದ ಹೆರಾಸ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಂರಂಳಂ ಕಾಣದೆಂದೆ ''ತಿಳಿಸ , 

ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. “ಶ್ರದ್ಧಾದೇವಾಯಜಮಾನ ವಾಯ. ಗೋಪಾ ಉಪಾಸತೇ”, 
“ಭಜೇ ರಥಸ್ಮಸನೃಪತಿ'', '"ಮಹನ್ರೇವಿಷ್ಣೊ ತ್ಲೀಃ ಸಂವಂತಿಂ ಭಜಾಮಹೇ'' ಎಂಬ 

ಯಗ್ದೇದ ವಂಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಜನ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಂ ದೇವತೆಗಳನ್ನು 

ಕಂಠಿತೆ. ನಂತಿಸುವ ಭಕ್ತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, “ಭಕ್ತಿರೈವ್ಳಿ ೈ ವೈನಂ 

ನಯತಿ ಭಕ್ತಿರೇವೈನಂ ದರ್ಶಯಂತಿ ಭಕ್ತಿರಶಃ ಪುರಂಷೋ ಭಕ್ತಿರೇವ ಭೂಯಂಸಿ” ಎಂಬ 

ಶ್ರಾತಿ ವಾಕ್ಕ ಭಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವೈದಿಕ ವಾಜ್ಮಯಂದಲ್ಲಿ 

ಭಕ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ನ' ಪ್ರಾಶಸ್ತ ೃವಿತ್ತೆಂದು ಶಿಳಿಯಬರಂತ್ರದೆ. . ಭಕ್ತಿ ಪಂಥಕ್ಕೂ ದ್ರಾ ವಿಡರ 

ಅಧಿದೇವತೆಯಾದ ಶಿವನಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೆಂಬ ಮಾತನ್ನೂ ಪಂಚವಂಖಿ 

ಯವರು ಒಪ್ಪದೆ ಪುರಾಣಗಳ ಹೃದ್ಧತ ವಿಷ್ಣು ''ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ''ವೆಂದು ಉದಾಹರಣೆ 
ಣ 

ಗಳ ವಂೂಲಕ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ಷಿ ವೈದಿಕವೇ ವಾ ಅವೆದಿಕವೆನ್ನಲಾಗು 
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ವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ನಿಲುವಿಗೆ ನಾವು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಭಾಗವತವೆ 

ವಲ, ಭಾಗವತ ಪಂಥ ಇದರಿಂದ, ಹಾಗೂ ಗೀತೆ ಭಾಗವತಪಂಥದ ಗ್ರಂಥ 

ವೆಂದೂ ಕೆಲವರಂ ಇತಿಹಾಸತಜ್ಞರ ಅಭಿವಂತ. ಇದು ಸರಿಯೆ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ 

ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಇತರ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀವಂಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಂತೂ 

“ಭಕ್ತ್ಯಾಭಾಗವತಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ'' ಎಂದು ಭಾಗವತವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದೆ ಕರೆದಿದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ 
ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗವತ, ಎಲ್ಲ ಹರಿಭಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ 
ಸಾಹಿತ್ಯಪ್ಪಿಯರ' ಪ್ರಿಯಂಗ್ರಂಥ. ಭಕ್ತಿಯ ಹೊನಲಿಗೆ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಆಕರವಾಗಿರಬಹಂ 
ದೆಂದಂ ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯಬರಂತ್ತದೆ, ಈ ತೆರನಾದ ಹರಿಭಕ್ತಿ, ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತ ವಂತ 

ಉಜ್ವಲಭಾವ, ಬೆಳೆದಂ ವಿಜೃಂಭಿಸಿದ್ದ ಕರ್ಣಾಟಕದ ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ. . ಭಕ್ತಿಸಾಹಿತ್ಯದ 
ಅನೇಕ ತಂಣುಕುಗಳನ್ನು ಗಂರಂತಿಸಿ, ಗಮನಿಸಿದ ನಾವು ಇಂಥದೆ ಭಕ್ತಿಸಂಧೆಯ ಹೊನಲಂ 

ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವಹಿಸಿರುವುದನ್ನು ವಂನಗಾಣಬಹಂಬಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ 
ಇದು ಹರಿದಾಸರ ಭಕ್ತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ, ವೈವಿಧ್ಯ, ಸ್ವರೂಪ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸು 

ವುದಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತಿ-ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸರ ಸ್ಥಾನದ ಉನ್ನತಿಯಂನ್ನೂ 

ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ, ಎನ್ನಬಹಂದು. ಹರಿಭಕ್ತಿ, ವಿಷ್ಣು ವಿನ ಉಪಾಸನೆ, ಹರಿದಾಸ್ಯ, 

ಹರಿಯ ಅನಂಗ್ರಹ ' ಒಲಂವೆಂ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ವಸ್ಥತ್ಕಾಗ, ಹರಿಪ್ರಸಾದ 
ದಿಂದ ತೋಷ, ಹರಿವಿರಹದ ಅಗಲಂವಿಕೆಯೆಂ ಅಳಲು, ಹರಿಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಭಾವ 

ತುಪಂಲ, ಲೌಕಿಕ ಸಂಖದತ್ತ ಔದಾಸೀನ್ಯ, ಸದಾ ಹೆರಿ ಚಿಂತನ, ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇವಂ, 
ಸ್ನೇಹ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭೃತ್ಯಭಾವ, ಸಿಗ್ಗಾದರೆ ನಿಂದಾಸ್ತೂತಿ, ಹೀಗೆ ಬಗೆಬಗೆಯದಾದ 
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸರು ನುಡಿದಿರುವ ನೂರಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನೂ ನಾವು ಕಾಣಬಹಂ 

ದಾಗಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಭಕ್ತಿಯ ಮಧಂರಭಾವ, ಸತಿಪತಿಭಾಷ, ಸ್ಕಾ ್ವವಿಂಭೃತ್ಯಭಾವ, 

ಇವುಗಳೂ ಉಂಟಂ. ಭಗವಂತನ ದರಂಶನದ ದಿವ್ಯಾನುಭವ ಪಡೆದ ಸಂತ ಶಂಕಾರಾವಂ, 

ತುಳಸೀದಾಸ, ಪುರಂದರದಾಸಾರ್ಯರಂ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ದೈವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಿರಂವ 

ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಭಕ್ತಿಪರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಂತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ, ಹೃದಯಾವಿಷ್ಟನಾದ 
ಪರಮಾತ್ಮನ ವರ್ಣನೆ 'ನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ತಿನ' ಸಾತಿ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಪರಿ 

ಜೀವನ್ಮೂಕ್ಷಿಯ ಅವಸ್ಥೆ ಯನ್ನೇ ಕಂಡರಿಸುತ್ತದೆ : 

ಪದ್ಮಕೋಶ ಪ್ರತೀಕಾಶಗಂ ಹೃದಯಂಚಾಪ್ಯಧೋಮಂಖಂ ! 
ಅದೋನಿಷ್ಮಾ ವಿತಸ್ಕಾಂತೇ ನಾಭ್ಯಾಮುಪರಿ ತಿಪ್ಕತಿ ॥ 

ಜ್ಯಾಲಾಮಾಲಾಕುಲಂಭಾತಿ ವಿಶ್ವಸ್ಕಾಯೆತನಂ ಮಹತ್ 1 

ಸಂತತ್ಗ್ಂ ಶಿಲಾಭಿಸ್ತು ಲಂಬತ್ಕಾಕೋಶ ಸನ್ನಿಭಮ್ । 

ತಸ್ಮಾಶ್ಮಿಖಾಯಾ ಮಧ್ಯೇ ಪರಮಾತ್ಮಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಃ | 

ಯಿಷ್ಮಮಾಶ್ರಂ ಪುರುಷೋ ಮಧ್ಯ ಆತ್ಮಾವತಿಪ್ಮತಿ | 

ಈಶಾನೋ ಭೂತ ಭವ್ಮಸ್ಮನೆತಶೋ ವಿಜೆ ಗುಪ್ತಸೇ 1...» 
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ಹೃಡಯನಿವಾಸಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆಯ ಮಹತ್ವ: ಕುರಿತ ಹೆರಿದಾಸರೆಲ್ಲ 

ಅನೇಕ ಭಾವುಕ ಕೃತಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಯೋಗ್ಯ ಬಿಂಬದರ್ಶನದಿಂದಲೇ 

ಮೋ ವಂಬುದನ್ನು. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ 

ವಂಧ್ವಾಜಾರ್ಕರಂ 'ನಿರಾಯಣತಂತ್ರ 'ವೆಂಬ ಪ್ಲ ಸ ಮಾಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿರೆಂ 

ವುದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ತಿಳಿದು ಹೇಳಿರಂವ ಮಾತಂ. ಈ ರೀತಿಯ ಬಿಂಬೋಪಾಸನೆಯನ್ನು 

ಪ್ರ ಚಲಿತಗೊಳಿಸಿದವರಂ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಂ- -ಆದೇ `ಹರಿದಾಸರಲ್ಲೂ ಮುಂಂದುವರೆದಂ 

ಬಂದಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ದೈವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆದಾತನೆ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ನಾ; ನಿಯೆಂಬುದು 

ಉಪನಿಷಶ್ರಿನ ಮಾತು, “ತರಂಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ಕಾಣದವ ಹಂಟ್ಟೂ ಕುರುಡನೋಟ, 3 

“ಎನ್ನ ಬಿಂಬ ಮೂರುತಿಯ ಪೂಜಿಪೆನಾನಂ'” ಪ್ರರಂದರದಾಸರ ಮಾನಸಪೂಜಚಾ 

ವಿಧಾನ, ವಿಜಯದಾಸರ ಅನಂತರವಂತೂ ಬಿಂಟೋಪಾಸನೆ ಪರಾಕಾಷ್ಕೆಯ ಹಂತ 

ವೇರಿಡೆ. "ಅಂತರಂಗದ ಕದವು ತೆರೆಯಿತಿನ್ನು'', ""ಧ್ಯಾನವನೆ ಮಾಡಂ ಬಿಂಬ 

ಮೂರಂತಿಯ'' (ಗೋಪಾಲದಾಸರು) ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಉದ್ದ, ಕೃತಿಯಾದ ಹರಿಕೆಥಾ' 

ಮೃತಸಾರದ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರಂಪ್ರದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಇದಂ 

ಸತತ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಜ್ವಲಂತ ನಿದರ್ಶನವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, 

““ನಾಹಂಕರ್ತಾ, ಹರಕರ್ತಾ'' ಎಂಬ ಹರಿಯೆ ಸರೃತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಾನವನ ಕಿಂಕರ 

ನೆಂಬ ದಾಸ್ಯ ಭಾವ ಮನದಲ್ಲಡಗಿರಂವ ಅಹಂತವಂದ ಕಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆದಂ 

ಜ್ಞಾನ ಧೀಷ್ತಿಯನ್ನೂ ಸಹಸ್ತ್ರಾಕ್ಷನಾಗಿ ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಜ್ಞಾನಗಳ 

ಸವಂಪ್ಸಯತೆಯಿಂದ ದೈವ ಸಾಕ್ಷಂತ್ಯಾರ ಆಗುತ್ತದೆ. 'ಆಣೊರಣೀಯಂಸಾದ, ವಂಹಶೋ 

ವಂಹೀಮನಾದ'', ಸರ್ವಸ್ಥಳದಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಸರೃದೋಷರಹಿತನಾದ ಸರ್ವ್ಯಪಂದ್ಯನಾದ 

ಹರಿಯದರ್ಶನ, ದಾಸನನ್ನು ಭೂವಕಾವಸ್ಥೆ ಗೇರಿಸುತ್ತೆದೆ, ಇದು ಕರ್ಣಾಟಕದ ಹರಿ 

ದಾಸರು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಬೆಳಕಿನ ಹಾದಿ : ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಲಭ ಮಾರ್ಗದ ವಂೂಲಕ 

ವಯಂದರಿದು, ಜ್ಞಾನದ ನೆರವಿನಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯ ನೆಮ್ಮಿ ಕಂಡಂಕೊಂಡ ಆರದ, ಅಳಿಯದ, 

ಜ್ವಲಂತನಾದ ಪ್ರಣವದ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪಥ. ಇದೇ ಹರಿದಾಸರ ಹಿರಿಯತನ ಕೂಡ. 

ಸಖಾಸ್ನೆಯ ಹಿನ್ನೋಟ 

ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಮುತ್ಯತೆ ಕಂರಿತಂ ಈವರೆಗೆ ಸವಿನಾಕ್ಷಿ ನಡೆಸಿದೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಸಾಧ. 
ನವೂ ಸಾರ್ಥಕ್ಕವೈದಬೇಕಾದರೆ, ಭಕ್ತಿಯೊಡಗೂಡಿದರೆ ವಣತ್ಸವೆಂದೂ ತಿಳಿಯಂಬಹಂ 

ವಾಗಿದೆ. ಭಕ್ಷಿ ಬೃಹದಾಕಾರ ತಳೆದಂತೆ, ಹಲವಾರು ದೀತಿ ವಿವಿಧ ವಾಧ್ಯಮಗಳ 

ವ%ೂಲಕೆ ಅದಂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದೂ ಉಂಟು. ಕವಿ ಪ ಸ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಯಾದರೆ, 

ಕಾವ್ಯ ಅವತಾರ ಆಗಂತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಕಾರನಾದರ, ಪ್ರೀಕೃಃ ಷನ ಬಾಲಲೀಲೆ 
ಗಳನ್ನು ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಕಲೆಗಳಾಗಿಯೂ ಭಕ್ತಿ ಹೊರ 
ಹೊವ ವದಿದೆ, ಪ್ರೇಮವೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಳಹದಿ, 
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ಭಕ್ತಿಯೆಂದಾಗ, ಅದರೆ ವಿವೇಚನೆ ಬಲ್ಲವರ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ, 
ಹರಿದಾಸರ ಭಕುತಿ ವೈವಿಧ್ಯ ಕಂರಿತು ತಿಳಿಸುವುದೆ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ, ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ಹರಿದಾಸರು ಅನಂಸರಿಸಿದ್ದು “ನವವಿಧ ಭಕಂತಿ''ಯಂ ವಕಾರ್ಗ, ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ 

ಸೃಂಧದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಕುರಿತು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವಿದೆ : 

ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ-ವಿಷ್ಣೋಃ ಸ್ಮರಣಂ ಪಾದಸೇವನಂ 

ಅರ್ಚನಂ ವಂದನಂ ದಾಸ್ಯಂ ಸಖ್ಯಮಾತ್ಮನಿವೇದನಂ ॥ 

ಪಂಚಭಾವಗಳಾದ ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ದಾಸ್ಯಾದಿ ಭಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕಗೊಂಡಿರುವ ಭಕ್ತಿಯೆ ಇಲ್ಲಿ 

ನವನಿಧದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾರದಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು 

ವಿಧವಾದ ""ಆಸಕ್ಷಿ''ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೂ ಪರಭಕ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ರೂಪ 

ಗಳೆಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ : (ಭಗವಂತನ) ಗಂಣಮಾಹಾಶ್ಮ್ಯಾಸಕ್ತಿ, ರೂಪಾಸಕ್ತಿ, 

ಪೂಜಾಸಕ್ತಿ, ಸ್ಮರಣಾಸಕ್ತಿ, ದಾಸ್ಕೂಸಕ್ತಿ, ಸಖ್ಯಾಸಕ್ತಿ, ವಾಶ್ಸಲ್ಯಾಸಕ್ತಿ, ಕಾಂತಾಸಕ್ತಿ, 

ಆತ್ಮನಿವೇದನಾಸಕ್ತಿ, ತನ್ಮಯಂತಾಸಕ್ತಿ, ಪರಮ ವಿರಹಾಸಕ್ತಿ ಹೀಗೆ. 

ನವವಿಧ ಭಕುತಿಗೇ ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಧ್ವಮಂತಾನಂಯಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ 

ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ. ಅದೇ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಕೂಡ. 

ನವವಿಧ ಭಕುತಿ ನೈನಿಧ್ಯ ಹರಿದಾಸರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ 

ಮೇಲ್ಯಾಣಿಸಿರುವ ನವವಿಧ ಭಕುತಿಯೊಳಗೊಂಡ ಶ್ಲೋಕವನ್ನೆ ಚಿಂತನೆಗೈದಂ, 

ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರು ತಂಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಭಕೆಂತಿ ಸುಳಾದಿಯಂನ್ನೆ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, 

ಅದಂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರವಾದರೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗುವ ಪ್ರಯಂಕ್ಚ 

ಸುಳಾದಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಠ ನೀಡಿದೆ. 

ಹರಿಯ ಒಂಬತ್ತುಭಕ್ತಿಯಂ ಬಲ್ಲ ಧೀರ 1 

ವಂರಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದಾರಿಗೆ ಹಟ್ಟೆ ಬಾರ । 

ದುರಾಚಾರ ದುಷ್ಟೃತಿಗಳನಂ ಕಂಡು ಸೇರ ॥ 

ಹಿರಿಯರೊಳು ಬಿರಂನಂಡಿಯಂ ಜಿಹ್ಹೆಗೆ ತಾರ । 

ಪುರಂದರವಿಠಲರೇಯಂನಂದಾರ । 

ಚರಣಾಬ್ಜನಿಷ್ಕೆ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟ ತೋರ ॥ 

ಶ್ರನಣಭಕ್ತಿ 
ಹರಿಕಥಾಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ವಂನವಿಟ್ಟ ಪ್ರೌಢ 1 

ಅರುವತ್ತು ಗಳಿಗೆಗಳೆ ವ್ಯರ್ಥದಿ ಹೋಗಾಡ | 
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ಸ್ವರೂಪವ ಹರಿಯಂಥ್ರಿಗರ್ಪಿಸಿ ನಿಂದ | 
ಹರುಷವನಂಂಬ ಉನ್ನಾಹಗಳಿಂದ | 
ಪುರಂದರದಿಶಲರಾಯನ ದಯದಿಂದ ॥ 

ಸುರಯಷಿಯೊಲಂಪೆಗೆಲ್ಲವು ನಿಜಾನಂದ ॥ 

ಉಪಸಂಹಾರ 

ಹರಿಕಥಾಶ್ರವಣವು, ಹರಿನಾವಂಕೀರ್ತನೆ, | 
ಹರಿಸ್ಕರಣೆ, ಹರಿಪಾದಸೇವನ, | 
ಹರಿಪೂಜನ, ವಂದನ, ದಾಸ್ಯ, ಸಖ್ಯತ್ವ । 

ಹರೆಗಾತ್ಮ ಅರ್ಪಣ ಹರಿಭಕ್ತಿಯೆ. ವಂಕ್ರಿಪಥ ತತ್ತ್ವ | 
ಪುರಂದರವಿಠಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಿದ್ಧ 1 

ಗಂರುಮಧ್ಯವಂತ ಶ್ರುತಿಸ್ಮ ಫಶಿಯೊಳು ಪ್ಲ ಸ್ಪಸಿದ್ಧ ॥| 

ಇದರಂತೆಯೆ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತ ಪ್ರವಂಖಿರಾದ ಶ್ರೀವಿಜಯದಾಸರಕ 

“ಜ್ಲಾನಸುಳಾದಿ'' ಹಾಗೂ “ಭಕ್ತಿ ಸಂಳಾದಿ”ಗಳನ್ನೂ ಅವರ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಕರಾದ 
ಸೀಗೋಪಾಲದಾಸರು "ವೈರಾಗ್ಯ ಸುಳಾದಿ''ಯನ್ನೂ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿನದರಲ್ಲಿ 

ಜ್ಸಾ ಪ್ಲಿನಿಯಾದವನ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಜೆ “ಭಜನೆ ಮಾಡಂ ಮನವೆ "ಒಂದೆ ಜಾ ನದಲ್ಲಿ, 

ಹರಯ ವ್ಯೂ ಫಾರವನ್ನು. ಎ ಎಂದಂ ಹಾಡಿದಂತೆಯೆ, ''ಸಂದಾಸರೊಡನಾಡಂ | 

ಹೆರಿಯಂಪ್ಲಿ ಸ್ರಯಗ್ಮನೋಡು 1 ಹರಿಯೆಂದು ಕೊಂಡಾಡು | ಹರಿನಾವಂ ಪಾಚಿ'ಂದಂ 

ಭಕುತಿ ಸುಳಾದಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ಷಿ ವೈವಿಧ್ಯ ಕುರಿತು ಹಾಡಿದಾರೆ ವಿಜಯದಾಸರು, ಗೋಪಾಲ 

ದಾಸ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಂಳಾದಿ ನಿಜವಾದ ವಿರಾಗಿಯ ಲಕ್ಷಣ, ವೈರಾಗ್ಯದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು 
ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹರಿದಾಸರೆಲ್ಲ ಸಾವಣನ್ಯವಾಗಿ ಹರಿ ಭಕುತಿ ಕುರಿತಂ ಹಂಡಿಯೆ ಇದ್ದಾರೆ. 
ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರದ ಒಂದು ಪದ್ಯ ವಂತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸವಿಯಬೇಕೆನ್ನಿಸುವಂಥದಂ : 

ಶೃವಣಮನಕಾನಂದವೀಪುದು 

ಭವಜನಿತದಾಃಖಗಳ ಕೆಳೆವುದು 

ವಿವಿಧ ಭೋಗಗಳಿಹ ಪದಂಗಳನಿಕ್ತು ಸಲಹುವದಂ ! 
ಭಾವನ ಪಾವನನೆನಿಪ ಲಕುವಿಕಾ 

ಧವನ ಮಂಗಳೆ ಕಥೆಯ ಪರಮೋ” 

ತ್ಸವದಿ ಕವಿಗೊಟ್ಟಾಲಿಪುದು ಸಂತಸದಿ ಭೂಸುಕರು ॥ 
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ಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಭಕ್ತಿ ಕಂಠಿತಂ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಂ ತಿಳಿಸಿರೆಂವರೆಂದಂ ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ ; 
ಕನಕದಾಸರ "ಕೀಶವನಾವಂ' ಭಜನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸೂಕ್ತವೊ, ಹಾಗೆಯೆ ಕೇರ್ತನಭಕ್ತಿ ಕಂರಿತ 

ಅವರ ಆ ಒಂದು ಕೃತಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಂದರ ರಚನೆ, 7 
ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲಾವಿನೋದ ಕಂಡೆ ಭಕ್ತನ ಮನಸ್ಸೂ ಪುಳಕಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 

ವಿಸ್ಮಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸಂತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಹರಿಯ ಒಲವು ಚೆಲಂವನ್ನ, 
ಹಿರಿವೆಂಗಳನ್ನ್ನ ಎಷ್ಟೂ ಹೊಗಳಿದರೂ ದಾಸರಿಗೆ ವಂನತಣಿಯದಂ. "ಈಪರಿಯ 

ಸೊಬಗಾವ ದೇವರಲಿ ಕಾಣೆ" ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತವಂ ಉದಾಹರಣೆ, ಅಥವಾ 

“ಅಣೊರಣೀಯಾನ್ ವುಹತೋವಂಹೀಯಾನ್'' ಎಂಬ ಸೂಕ್ತದ ಕನ್ನಡೀಕರಣವನ್ನೂ 

"ಪುರಂದರದಾಸರು, ಕನಕದಾಸರೂ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ವ್ಯಾಸರಾಯರು, 
ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಕಂಡು ಮೋಹಿತವಾದಂತೆಯೆ ಗೋಪಿಯೆರೆ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 
ನನ್ನು ನೆನೆನೆನೆದು ಹಾಡುವುದೂ ಇದೆ. ಅವರ ಒಂದಂ ಸಂಳಾದಿಯಂ ಸಾಲು ಎಷ್ಟು 

ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ; 

ಹರಿಚರಿತೆ ಶ್ರವಣ ದುರಿತಕುಚ್ಸಾಟನೆಂ 

ಹರಿನಾಮ ಕೀರ್ತನ ಭವೆರೋಗಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಮಿಷಧಂ | 

ಹರಚರಣ ಸ್ಮರಣ ಮುಕ್ತಾಂಗನೆಗಾಕರುಷಣಂ 

ಹರಿಪಾದ ಸೇವನೆ ಅನಂತಫಲ ಸಾಧನಂ 1 
ಇಂತೆಂಬೊದೊಂದು ಪೇರ್ಮೆಯೆ ಹರಿಸೇವೆ ಫಲರೂಪ 

ಶ್ರಃ ವಣನೆ ಶುಭದ ಬೆಳಗು; ಕೀರ್ತನೆಯೆ ಲೇಸಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ | | 

ಸ್ಮ ರಣವೆಚ್ಚ ಸುಖವೆಂಬುದನುಭವಸಿದ್ಧ 

ಶ್ರೀಕ ಓಷ್ಣನ ಪಾದಸೇವೆ ಮಂಂಸ್ತಿಕನ್ಮಾಸೇರುವೆ ॥ 

“ರಂಗಯ್ಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ । ಅಂತರಂಗದಿ ಗಂಡಿಕಟ್ಟೆ ಕಂಣಿವೆ ನಾ''ನೆಂಬ ಡಿಂಗರಿಗರಂ 
ಫ್ರೀವ್ಯಾ ಸರಾಯರು ಅಲ್ಲಿಯ ಭಾವಗೀತಾತ್ಮ ಕತೆ, ಗೇಯತೆಯೊಡಗೂಡಿ ನದಿಯ 

ಜಂಳಂ ಜುಳಂ ನೀರಿನಂತೆ "ಸಾಗುತ್ತ ದೆಃ 

ಬಿಸಿಲು ಬೆಳದಿಂಗಳಾಯಿಂತು ತಾ 1 

ಮಸ ಹೋಗಿ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಯಿತು 1 

ಕುಸುಮನಾಭನು ತಾಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ | 

ವಿಷಹೋಗಿ ಅಮೃತವಾಯಿತು ನೋಡಾ 1... 
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ಹರಿದಾಸರ ನೆನನಿಧ ಭಕುತಿ ನೈನಿಧ್ಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ 

ನವವಿಧ ಭಕುತಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರು ವಣಡಿರಂವ ಸುಳಾದಿ ಕೂಡ 

““ಅಲಸವಂತಿಯನೆ ಸಂಟ್ಣ ಆಲವ ಬೋಧಾರ್ಯ ವಂತದವವನಂ ಪೊಂದಿ'' ಸಂಖಿಸು 

ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಕನಕದಾಸರಂ ವಣಡಿರಂವ "“ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೆ ಹರಿನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ'' 
ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆ, 'ಅವರ ಭಕ್ತಿ ವಿರಹ, ಚರಣಸೇವೆಯ ಬಯಂಕೆ ಉತ್ಕಟವಾಗಿ: ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ 

ಗೊಂಡಿದೆ. 

ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ವಿರಹಭಾವದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ರಚಿಸಿರುವ "ಭ್ರಮರ 
ಗೀತ'', ವ್ಯಾಸರಾಯರ "ಯಾಕೆ ಬೃಂದಾವನ ಯಾಕೆಗೋಕುಲ ನಮಂಗೆ । ಯಾಕೆ 
ಬಂದೆಯೊ ಉದ್ಭವ'', :""ರಂಗಬಾರ ಬಾಲೆ ಕುರಂಗನಯಂನೆ ಕೇಳಿ'' ಉತ್ತಮ ಉದಾ 
ಹರಣೆ. ಇಂಥವೆಷ್ಟೊ ನಿದರ್ಶನ ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಆಪಾರ. *"ಕಾರಮುಗಿಲೊಳು 
ಹೊಳೆವ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ವುಣಟ |! ಹಾರ ಹೀರಾವಳಿಯಪದಕ್ಕೊಪ್ಪ ಹವ ॥ ವಾರಿಗೆ 

ಗೋಪಾಲರೊಡನಾಡೊ ನಂದ ಕುವಂಾರನೆ । ಕಾಣದಿನ್ನೆಂತುಳಿವೆ”'ನೆಂದು ಹಂಬಲಿಸುವ 
ಶ್ರೀಪ್ರರಂದರದಾಸರ ರಚನೆಗಳಂ ಅವರ ದಾಸ ಮನೋಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತವಂ ನಿದರ್ಶನ, 

ಪ್ರರಂದರದಾಸರದ್ದೆ ""ನಾರಾಯಣತೇ ನಮೋನಮೋ 1 ನಾರದಸನ್ನಿತ ನಮೋ 

ನಮೋ" ಎಂಬ ಕೃತಿ ವಂದನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾದರೆ, ದಾಸ್ಯಭಾವಕ್ಕೆ ಜಗ 

ನ್ನಾಥದಾಸರ "ದಾಸೋಹಂ ತವ ದಾಸೋಹಂ” ಕೃತಿ ನಂಡಿಗಟ್ಟು ನಿದರ್ಶನವಾಗು 
ತ್ತದೆ. "ಎನ್ನ ಬಿಂಬಮೂರುತಿಯೆಂ ಪೂಜಿಸುವೆನು ನಾನಂ” ಎಂಬಂದಂ ವ್ಯಾಸರಾಯರ 

ಅರ್ಚನ ಭಕ್ತಿಗೊಂದಂ ಉತ್ತವಂ ಉದಾಹರಣೆ : ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟರ "'ಸಖ್ಯವಿರಬೇಕಂ 

ಹರಿಭಕ್ತ ಜನಕೆ । ಮುಂಕ್ಷಿದಾಯಕ ಪಾರ್ಥಸಖ್ಯ ಪಾದಾಬ್ಜದಲಿ'' ಸಖ್ಯಭಾವಕ್ಕೆ 
ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ಮರಣ ಭಕ್ತಿಗಂತೂ ಪುರಂದರದಾಸರ 

ಕೆಲಿಯಂಗದೋಳು ಹರಿ । ನಾಮೆ ಸ್ಮರಿಸಿದರೆ 

ಕುಲಕೋಟಿಗಳುದ್ದರಿಸುವುವು ॥-ಪ ॥ 

ಎಂಬ ಅತ್ಯಂತ: ಜನಪ್ರಿಯ ಕೃತಿಯೆ, ಉದಾಹರಣೆ, ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಯ 
ಧ್ಯಾನಿಸುವ ಧ್ಯೇಯವಿರುತ್ತದಷ್ಟೆ, ಧ್ಯೇಯ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಮರಣೆಯೆ ಧ್ಯಾನ, ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ 

ನಿಯಂವಂಗಳಿವೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನನುಸರಿಸಿ, - ಶಾಸ್ತ್ರ ರೀತ್ಯ ರಚಿಸಿದ ಕೃತಿ ವಿಜಯಂ 

ದಾಸರ 
ಧ್ಯಾನವನೆ ಮಾಡು 1 ಬಿಂಬಮೂರುಶಿಯ ॥ಪ॥ 

ಆನಂದದಲಿ ಕುಳಿತು: | ಅಂತರಂಗದೊಳಗೆ 

ಎಂಬ ಉದ್ಭ ಕೃತಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ, 
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ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಳಯಕಾಲದ "“ಅಲಬೆಲೆಯೆಲಿ'ವಂಲಗಿದಂದನು'' ಹರಿದಾಸರೆಂ ವ್ಯೆ 

ಮನತುಂಬಿ” ಹಾಡುವ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ತರಿಸುತ್ತ ದೆ. 

ಶ್ರೀಹರಿನಾವಂ ಮಹತಿಯೊ ? 

ನಾಮವೇ ಕಾಯ್ದುದು ನಾಮವೇ ಉಣಿಪುದು 

ನಾಮವೇ ಸರ್ವತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡುವುದು... 

ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿಜಯವಿಠಲರು,  “ಭಗವಂತನಂ ಭಕ್ತಬಂಧಂ''ವೆನ್ನಲಂ ದಾಸರೆಂ 

ಕೊಂಡಾಡುವ ರೀತಿ ಗಮನಾರ್ಹ : 

ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ನಿಜಾನಂದ ತೃಪ್ತೆನುಗಡ 

ಸಂತರೊಕ್ಕುಡಿತೆಯ ಜಲಕೆ ಹಿಗ್ಗುವಗಡ.... 

ದಾಸ್ಯಭಾವಕ್ಕೆ ಅಂಜನಾಸಂತ ಹನುವಂಂತನಿಗಿಂತ ಅಗ್ರಪಂಕ್ಷಿಯ ಭಕ್ತರಂ ಬೇಕೆ? 

“ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೊ ಎನ್ನಸ್ವಾವಿ ರ; ಮಣ''ನೆಂದಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರದ 
ಪ್ರತಿಮೆಯ ವೂಲಕ “ಶ್ರೀಪತಿಯ ಪಾದಾರವಿಂದ ಸೇವೆಯೆಂಬೊ ವ್ಯಾ ಪಾರ ನವಮಂ 
ಗಾಯಿತು" ಎಂದಂ ಫ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರಂ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಕೃತಿಯಂತೂ 
ದಾಸ್ಯಭಾವವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ : 

ಆಳಿದ ನೀನು ನಿನ್ನಾಳು ನಾನು 

ಠಂದೆ ನೀನು ಕಂದ ನಾನು...... 

ಇಂಥ ಹರಿಭಕ್ತರಿಗೆ ಹರಿಯು ಒಲಿಯುವುದಂ ಅವನ ಹಿರಿತನಕ್ಕೇ ಕಳಸವಿಟ್ಟ ಂತೆ ; ಭಕ್ತ 
ಪರಾಧೀನನೆಂಬ ಅವನಿಗಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯೂ ಸಾರ್ಥಕ : ` 

“ನಿನ್ನಿಂದ ನಿನ್ನ ದಾಸರೆ ವಿಂಗಿಲೊ ಕೃಷ್ಣ'' ಎಂದು-ಹರಿಭಕ್ತ: ಮಹಿವೆಂ ಬಣ್ಣಿಸುವ 
ವ್ಯಾಸರಾಯರು, 

ಬೊಮ್ಮಾದಿಗಳಿಗಗಮ್ಮಾ ಗೋಚರ ಪರ 

ಬ್ರಹ್ಮ ನಿನ್ನನು ಬಲಿ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯ್ಕನೇ 

ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. } 

ನವವಿಧ ಭಕುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಖ್ಯಭಾವ, ಮಧುರವಾದದ್ದು. : ಭಕ್ತ, ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು 
ತನ್ನ. ಗೆಳೆಯೆನೆಂದೆ ಸಲಿಗೆಯಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವ ಈ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಲಘುವಾದ ಟೀಕೆ, ಷರತ್ತು 

ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ. . ಪುರಂದರದಾಸರ ಪ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಕೃತಿ ಇದಕ್ಕೂ. ಉದಾಹರಣೆ: ಆದಂ 

ನೀಡುವ ಚಿತ್ರವೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರಳ, ಚೆಲುನಿನದಂ : 
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ಎನಗೂ ಆಣೆ ರಂಗ ನಿನಗೂ ಆಣೆ ' ವಗ 

ಎನಗೂ ನಿನಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಾಣೆ ' ಅ, ಪ,॥ 

ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯರ ಭಜಿಸಿದರೆನಗೆ ಆಣೆ, ರಂಗೆ ' 

ಎನ್ನ ನೀ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಪೋದರೆ ನಿಸಗೆ ಆಣೆ 111 

ತನುಮನಧನದಲ್ಲಿ ವಂಚಕನಾದರೆ ಎನಗೆ ಆಣೆ. ರಂಗ 

ಮನಸು ನಿನ್ನಲಿ ನಿಲಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಅಣಿ 191 

ಕಾಕು ಮನುಜರ ಸಂಗವ ಮಾಡಿದರೆನಗೆ ಆಣಿ, ರಂಗ. 

ಲೌಕಿಕವ ಬಿಡಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಆಣಿ 13 

ಶಿಷ್ಟರ ಸಂಗವ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಎನಗೆ ಆಣೆ, ರಂಗ 

ದುಷ್ಟರ ಸಂಗವ ಬಿಡಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಆಣೆ ॥4॥ 

ಹರಿ ನಿನ್ನಾಶ್ರಯ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಎನಗೆ ಆಣೆ, ರಂಗೆ 
ಪುರಂದರವಿಠಲ ನೀನೊಲಿಯದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಆಣೆ 881 

ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸಾಲು ದಾಸರಿಗೆ ವಿಠಲನಲ್ಲಿರಂವ ಸಖ್ಯಭಾವ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಹರಿ 

ದಾಸರಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳಾದ ಕನಕದಾಸರು ಕಾಗಿನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವನನ್ನು ನುಶಿಸುವ . ರೀತಿಯೆ 
ವಿಶಿಸ್ಟತರದ್ದು.. ಪುರಂದರದಾಸರ ಒಂದು ರಚನೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೇಳಿ 

ಕೊಂಡು, ದೇವರನ್ನೆ ಪ್ರಶ್ಲಿಸಿದಂತಿದೆ ಈ ಉಗಾಭೋಗದಲ್ಲಿ : 

ನಿನ್ನಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ಎನಗುಂಟು ನಿನಗಿಲ್ಲ 1 

, - ನಿನ್ನೆಂಥ ತಂದೆಯು ಎನಗುಂಟು ನಿನಗಿಲ್ಲ 1 

ನಿನ್ನಂಥ ದೊರೆಯು ಎನಗುಂಟು ನಿನಗಿಲ್ಲ 1 

ನೀನೆ ಪರದೇಶಿ ನಾನೆ ಸ್ವದೇಶಿ ! 

ನಿನ್ನರಸಿ ಲಕುಮಿ ಎನ್ನ ತಾಯಿ 1 
ನಿನ್ನೆ ತಾಯ ತೋರೊ ಪುರಂದರವಿಠಲ | 

ಇದಂ, ಆತ್ಮಾಭಿವಣನವಂದರೆ ! 

ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧುರಭಾವ ನಿರೂಪಣೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆಳ್ವಾರರ 

ಮಧುರಭಾವ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಂತ್ರದೆ.,. ಹಾಗೆಯೆ . ಚೈತನ್ಯ, ವಿರಾ, 
ಕಬೀರ, ತಂಲಸೀದಾಸರ ಪಂಧುರೆಭಾವ ಪೂರಿತ ಕೃತಿಗಳನೇಕ, ಹರಿದಾಸರಂ ಗೋಪಿ 

ಯರಂ ಕೈಷ್ಣನಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದ ಪ್ರೇಮದ ವಿವಿಧತೆಯನ್ನು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ; 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ “'ಭ್ರೃವಂರಗೀತ''ದಿಂದ ಮಧಂರಭಾವ ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವೆನ್ನ 
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ಬಹುದು. ' ಮಾರಾಳ ಒಂದು ಕವಿತೆಯ. ಸಾಲು, ಮಧುರಭಾವ ಭಕ್ತಿ ಪರಾಕಾಷ್ಮತೆ 

ಮುಟ್ಟಿದಂತಿದೆ : ` 

ಹರೀ, ! ಮೈತೋಪ್ರೇಮ್ ದಿವಾನೀ | 

ಮೇರೀ ದರ್ದ್ನ ಜಾಣ್ಟೌ ಕೋಯ 1 

ಸೂ ಊಪರ್ಸೇಜ್ ಪಿಯಾಕಾ ಮಿಠಣೋಕಿಸ್ ವಿಧ ಹೋಯ ॥ 

“ನಾನು ಪ್ರೇಮೋನ್ಮತ್ತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಯಾರೂ ನನ್ನನೋವನ್ನರಿಶಿಲ್ಲ। ನನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರ 
ನಿಗೆ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಶಯ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ । ಆತನನ್ನು ಹೇಗೆ ' ಪಡೆದೇನಂ ?.` ನೊಂದ 
ವನೇ ನೋವನ್ನು ಬಲ್ಲ ; ರತ್ನದ ಬೆಲೆ ಅದರ ಪರೀಕ್ಷಕರಿಗಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಗೆ 

ಕ್ಲಿಳಿದೀತಂ ? ವಿರಹವೇದನೆಗೊಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ವನದಿಂದ ವನಕ್ಕೆ ಆಲೆಯಂತ್ತಿದೇನೆ ; 

ಘನಶ್ಶಾಮನಂ ವೈದ್ಯನಾದರೆ ಮಾರಾಳ ವೇದನೆ ಪರಿಹಾರವಾದೀತು.,.''ವ್ಯಾಸರಾಯರ 

ಒಂದು: ರಚನೆ, ಮಧಂರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಂದರ.ಉದಾಹರಣೆ : 

ತುಂಬಿತು ಬೆಳದಿಂಗಳು-ಈ ವನದೊಳು 

ತುಂಬಿತು ಬೆಳದಿಂಗಳು: ॥' ಪ ॥ 

'ತಂಬಿತು ಬೆಳದಿಂಗಳೀವನದೊಳಗೆಲ್ಲ 

ಆಂಬುಜನಾಭನು ಬಾರೆಕಾಣಕ್ಕ ॥ಅ.ಪ.॥ 

ಘಾಾಗಿ ಹೋಗಿ ವಸಂತವು ಬರುತಿದೆ 
ಕೋಗಿಲೆ ತುಂಬಿಲ್ಲಿ ಕೂಗುತಿದೆ. 

ಆಗಲೆ ಎಳೆಮಾವು ತಳಿರೇಳುತಲಿದೆ 

ನಾಗಶಯನೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರಕಾಣಕ್ಕ ॥ 1 ॥ 

(ಇದೇ ರೀಶಿ ಶ್ರೀಕನಕದಾಸರ ಯಾದವರಾಯ ಬೃಂದಾವನದೊಳಂ! ವೇಣುನಾದವ 
ಮಾಡುತಿರೆ। ಎಂಬ ಮೇಣಂಗೀತೆ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ) 

ಪುರಂದರದಾಸರು ಹರಿದಾಸನ ಜೀವನವನ್ನು. ವಖತ್ತೈದೆಯ ಐದೆತನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ 

ರಚಿಸಿರುವ ಕೀರ್ತನ ಸಂಪ್ಥೆ ಕೈದಾಯನಿಷ್ಯವಾದದ್ವಾದರೂ ಭಕುತಿಪಾರವ್ಮೂ ಘೋಷಿಸಂವ 
ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಒಂದಂ ಚರಣ ಹೀಗೆ : 

ಮುತ್ತೈದೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಮಂದದಿಂದಲಿ 

ಹತ್ತುನೂರು ನಾಮದೊಡೆಯ ಹರಿಪತಿಯೆಂದು ॥ ಪ ॥ 



430 ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ : ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ 

ಹರಿಕಥೆ ಕೇಳುವುದು ಕಿವಿಗೆ ಮುತ್ತಿನ ವಾಲೆ... 

ಪೊಡವಿಯೊಳು ಪರಹಿತದ ಪಟ್ಟಾವಳಿಯನುಟ್ಟು 

ಕೊಡುವ ದಾನಗಳೆಂಬೊ ಕುಬುಸದೊಟ್ಟು 

ಬಿಡದೆ ಎನ್ನೊಡೆಯ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠಲನೊಳು 

ದೃಢಭಕ್ತಿಯೆಂಬಂಥ ಕಡಗೆ ಬಳೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ॥ 

ಹರಿದಾಸರ ನಡೆ-ನಂಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುವ ಮನೋ 

ವ್ಯಾಪಾರವೆಂಬುದು ಈ ಕೀರ್ತನೆಯ ದೃಷ್ಟಿ. 

ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಂವ ವಾತ್ನಲ್ಕಭಾವ ತನ್ನದೆ ಆದ ಒಂದು ಸೊಬಗಿನೊಡ 

ಗೂಡಿದೆ, ಪುರಂದರದಾಸರಂ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮರಂ, ಅವರ ಕೃಷ್ಣಲೀಲಾ ವರ್ಣನೆ 
ಗಳಂ ಒಂದೊಂದೂ ರಮ್ಯ : ನಂಡಿಗಟ್ಟು, ಕನ್ನಡದೇಸಿ, ಸಹಜ ಉಪಮೆ, ದಾಸರಲ್ಲಿ 

ಅವರನ್ನು ಪೂತಾತ್ಮರೆಂದೆನಿಸುತ್ತವೆ : ಯಶೋದೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನಾಡಿಸಂವ ಹಾಡುಗಳು, 

ಅವನನ್ನು ಹರಸುವ ಹಾಡಂ, ಕೃಷ್ಣನ. ತುಂಟಿತನ, ''ಗೋಫಿಯ ಭಾಗ್ಯವಿದು : ಶ್ರೀಪತಿ 

ತಾ ಶಿಶುರೊಪಿನಲಿರುವುದು”  "“ಲಾಲಿಸಿದಳು ಮಗನ'' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಯಶೋದೆ, 

ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗೈವ ಬಾಗ್ಯ ಪಡೆದಿದಾಳೆ. 
ಕೃಷ್ಣನ ಕಳ್ಳತನ ಮಾರಿ, ಶ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗಿಸಂತ್ತದೆ : ಯಶೋದೆ ಕೃಷ್ಣನ ತುಂಟಾಟ 

ತಡೆಯಲಾಗದೆ, ಅವನನ್ನು ಒರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟೆ ಹಾಕಂವುದಂ, ಗಂಮ್ಮ ಬಂದಿತೆಂದಂ ಹೆದರಿಸು 

ವುದಂ, ಹೆದರಿದನೆಂದಂ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆಯಂವ ಪರಿ, ಎಣ್ಣೆಯೊತ್ತುವ ಮಜ್ಜನದ ಸೊಗಸು 
ಒಂದೊಂದೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರಂಜಿಸಂತ್ತದೆ. ದಾಸರ ವಾತ್ಸಲ್ಯಭಾವ ಓರಂತಂ ಹೊನ 

ಲಾಗಿ ಹರಿದಿದೆ, ಈ ಕೀರ್ತನೆ ನೋಡಿ ; 

ಬಣ್ಣಿಸಿ ಗೋಪಿ ಹರಸಿದಳು ॥ ಪ ॥ 

ಎಣ್ಣೆ ಯನೊತ್ತುತ ಯದುಕುಲ ತಿಲಕಗೆ '॥ಅ.ಪ.॥ 

ಆಯುಷ್ಯವಂತನಾಗು ಅತಿ ಬಲ್ಲಿದನಾಗು 1 

ಮಾಯದ ಖಳರ ಮರ್ಜನನಾಗು 1 

ರಾಯರ ಪಾಲಿಸು, ರಕ್ಕಸರ ಸೋಲಿಸು 1 

ವಾಯುಸಃತಗೆ ನೀನೊಡೆಯನಾಗೆನುತ: ॥ 1. ॥ 

ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತೆ ಖಂಡನವೂ ಬಂದಿದೆ, ಇದಲ್ಲದೆ ತಾಯಹರಕೆ, 
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ಇತ್ಸಲ್ಯಭಾವದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಜೋಗುಳ ಹಾಡಿ ಮಲಗಿಸುವ ಕೃತಿಗಳಂತೂ 

ಹರಿದಾಸರು ಅವರವರು ಮೈಮಂನೆತುಂಬಿ ಅನಂಭವಿಸಿದಷ್ಟು. ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರ 

ರಚನೆಯ ಒಂದಂ ನುಡಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ 1 

ಜೋ ಜೋ ಜೋ ಜೋ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾ 

ನಂದ ಗೋಪಿಯ ಕಂಡೆ ಮುಕುಂದ ಜ್ಯೋ ಜೋ ॥ ತ 

ಭೂಮಿಯ ಬನ್ನದ ತೊಟ್ಟೆಲ.ಮಾಡಿ 

ಸೋಮಸೂರ್ಯರೆಂಬ ಕಲಶವ ಹೂಡಿ 

ಆ ಮಹಾಆಕಾಶ ಕೆಂದಟ ಮಾಡಿ 

ನೀಮದಿ ವೇದಗಳ ಸರಪಣಿ ಮಾಡಿ 

ಆ ಮಹಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡಿಗಳ ಹಾಕಿ ॥18 

ವಸುದೇವ ಸುತನಾದ ಮುದ್ದು ಮುರಾರಿ 

ಅಸುರೆ ಪೂತನಿಯ ಪ್ರಾಣಾಪಹಾರಿ 

ಅಸಮ ಸಾಹಸಮಲ್ಲ ದೈತ್ಯರವೈರಿ 

ಶಿಶುವಾಗಿ ದೇವಕಿಗಾನಂದ ತೋರಿ, ಜೋ ಜೋ ॥2॥ 

ಬದ್ಧನಾಗಿ ದೈತ್ಯರನಳಿದಿಯಲ್ಲೊ 

ಮುದ್ದು ಶುರಗವನೇರಿ ಕಲ್ಯ್ಯಾದಿಯಲ್ಲೊ 

' ಪದ್ಮನಾಭ ಸಿರಿ ಭಕುತವತ್ಸಲ 

ನಿದ್ರೆಯಮಾಡಯ್ಯ ಶ್ರೀರಂಗವಿಠಲ ಜೋ ಜೋ... ॥8॥ 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಪನೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸುಕೋಮಲ ಆವಯಂವದ 
ವರ್ಣನೆ, ಅನಂಭವಿಸಿದಷ್ಟೂ ವಂತ್ತೆ ಓದಿ ಸವಿಯಬೇಕೆಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ, 

ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಂ ವಿಧದ ಭಕ್ತಿ ವರ್ಣಿಸಂವಲ್ಲಿಯೂ ಭಾವಪರವಶತೆ 

ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿನ ವಂಭಂವಿನಂಶಿರಂತ್ರದೆ, ನವವಿಧ ಭಕಂತಿಯನ್ನು. ಆವರಂ 

ಎಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿ ಅನಂಭವಿಸಿರೆಂವರೆಂಬಂದಂ ತಿಳಿಯಂವುದಲ್ಲದೆ ಅವರ ತಿಳಿಗನ್ನಡ 

ರಚನೆಗಳು ಹೃದಯಂಂಗವಂವೆನಿಸಂತ್ತವೆ. ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ, ಸಲಂಗೆ 

ವಾತ್ಸಲ್ಮ, ವಂಧಂರಭಾವ, ಸಖ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಒಂದು ರೀತಿ ಇಡೀ ಭಕ್ಷಿ 

ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ, ವಶ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದಿವ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೇ ಒಂದಂ. ಶಾಶ್ಚತ ಕೊಡುಂಗೆಯೆಂದೆನಿಸಂ 

ತ್ತದೆ, ಭಕ್ತೆ ಭಗವಂತರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಷ್ಟು ನಿಕಟ, ಬಂಧೂರವಾದದ್ದೊ ಆಷ್ಟೆ 

ಆಲೌಕಿಕವಾದದ್ದಾ, . ವ್ಯಾಸರಾಯಂರಂ ಒಂದೆಡೆ ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ 
ನಾದ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣನ ಪರಸ್ಪರ ನಂಟನ್ನು ಕುರಿತಂ ಮಂನದಂಂಬಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ : 

ತಾಯಿಯ ನಿನ್ನ-ಧ್ರುವನ್ನ ತಾಯಿಯು ನಿನ್ನಂತೆ ಕಾಯಿದಳೆ 

ನಿನ್ನ-ಪ್ರೆಹ್ಲಾದನ ತಂದೆ ನಿನ್ನಂತೆ ಕಾಯಿದೆನೆ ॥ 

ಇದಂ ಆವರಿಸ ರ ಆಕ್ಮೀಯಂ ಭಾವ, 



488 ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ :,ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ 

-` ವಾದಿರಾಜರಲ್ಲಂತೂ ಅವರ ಹಂಬಲ, ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ಷಿ, ಕಾವ್ಯಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಭಕ್ತಿ 

ಯನ್ನೆ ಪ್ರಧಾನ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿ ರಚಿಸಿರಂವುವಾಗಿವೆ. ಅವರ ಕೃಷ್ಣ-ಸತ್ಯಭಾವೆಂಯರ 

ಸಂವಾದ, ಕಥನ ಕವನ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ, ಹಾಗೆಯೆ: ಯಶೋದೆಯ ಮಾತೃ 

ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ರಾಜರು ಕಾಂಬ ಪರವಹತ್ಮನ ಅಪ್ಪಬೇೋಯಂ ಗುಣವನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. 

“ಸೇವಕನೆಲೊ ನಾನಂ ನಿನ್ನಯ ಪಾದಸೇವೆ ನೀಡೆಲೊ ನೀನಂ'' ಎಂಬ ದಾಸ್ಯಭಾವದ 
ಅವರೆ, ನೀನೆ ನನಗೆ ಅಧಾರವಯ್ಯ ಶ್ರೀ ಹಯವದನರಾಯ, ಎಂದು ಬೇಡಿದ್ದಾರೆ. 
ವಾದಿರಾಜರ ಪದ್ಯ, ವೃತ್ತನಾವಂಗಳೆಷ್ಟು ಭಾವಪರವೊ, ಅವರ ಕೇರ್ತನೆಗಳೂ 

ಹಾಗೆಯೇ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರಾದ ವಾದಿರಾಜರಂ ಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಾಸ್ತ್ರ 
ಎರಡನ್ನೂ ಸವಂನ್ಯಯಗೊಳಿಸಿದರೆ. ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಚನೆಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ '"ತಾಳಂವಿಕೆ 
ಗಿಂತ ತಪವು ಇಲ್ಲ : ಕೇಳಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಹೇಳುವೆನಂ ಸೊಲ್ಲ'' ಎಂಬಂವ ಕೀರ್ತನೆ ತಾಳ್ಮೆಯ 

ಮಹತಿ, ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬದುಕಿಗೆ ಸಂಯನಂತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಂತ್ಹದೆ, 
ಹರಿದಾಸರೆ ಭಕ್ತಿಸಾಹಿತ್ಯ, ಅವರ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ ನಿರೂಪಣೆ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೇ 

ಒಂದಂ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ಹಾಗೂ ಆ ನುಡಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ 

ಗೊಳಿಸಿದೆಯೆಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗಲಾರದಂ, 

ಹರಿದಾಸರು ಸಗುಣೋಸಾಸಕರಂ 

ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹರಿದಾಸರಂ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಚಿರಿಸಿರಂವ ರೀತಿ 

ಅವರ ಭಕ್ಷಿ ಯಾವುದೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಭಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಳಿಗೆ 

ಆದಂತೆ, `` ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಹರಿದಾಸರಿಗೆ ಮಂಂಚೆಯೇ ಆರಂಭ 

ಆಗಿ, ಒಂದು ಹಂತ ತಲುಪಿತ್ತು ವನ್ನಬಹಂದಂ. 

ಭಕ್ತಿಯ ತಾತ್ಮಿಕ ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡಂ ಪಂಥದವರನ್ನು ಗವಂನಿಸುತ್ತೇವೆ ; 

1. ಸಗಂಹೋಪಾಸಕರು : ಇವರಂ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜಕರೂ ಹೌದು, 

2. 'ನಿರ್ಗಿಣೋಪಾಸಕರಂ : ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ನಂಬದವರಂ. 

ಭಗವಂತನಿಗೆ (The ultimate reality, Supreme, Infinite) ಆನಂತ, 

ಅಪ್ರಮೇಯ ವಂಂತಾದ ಅನೇಕ ಗಂಣವಿಶೇಷಗಳನ್ನಾರೋಪಿಸಿ, ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ, 

ಅವನನ್ನೂ ಒಂದಂ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಎಂಬಂದಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಂ, ಉಪಾಸನೆ 

, ಮಾಡಂವುದಂ ಒಂದು ಪಂಥ, ಒಂದು ಬಣ. ಇವರದ್ದು ಸಗುಣಭಕ್ತಿ-ಇವರಂ ಸಗುಣೋ 

ಪಾಸಕರಂ, ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಷಡ್ಗುಣಗಳು ಇವೆ ಎಂದಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, 

ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ; ಜ್ಞಾನ, ಬಲ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ವೀರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ತೇಜಸ್ಸು--ಇವೇ ಆ ಆರಂ 

ಗುಣಗಳು, ಇವುಗಳೆ. ಜತೆ ಸೌಶೀಲ್ಯ, ' ವಾತ್ಸಲ್ಯ, . ವಂಧಂರೆಭಾವ,. ಸಖ್ಮ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಗಂಣ 

ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಈಎಲ್ಲವೂ ದಯಾಗಂಣರಹಿತವಾಗಿಬಿಟ್ಟರೆ, ಆಗ ನಿಷ್ಠ್ರಯೋಜಕವೆಂದಂ 

ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ: ದಯಾಗಂಣ ಪ್ರಧಾನ, (ಬಸವಣ್ಣನವರ 
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ದಯೆಂಯೆ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯಾ.. .ನೆನಪಾಗದಿರದಂ). "ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪೀ 

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅವನ ದಯಾ ಪರಗುಣವೂ ಹೌದು. ಅದೇ ಅವನ ವೈಶಿಷ್ಠ ಕ ಕ 

ಶ್ರೀಮದ್ದಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಶ್ರೀ ರಾವಂನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಂವಾಗ “ರಿಪುಣಾವಂಪಿ 
ವತ್ಸಲಃ'' ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಎರಡೆ ವಿಧವಾಗಿ 

ವಿಂಗಡಿಸಬಹಂದಾಗಿದೆ. 

ಭಗವಂತೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಆರು ಗುಣ ನಿಶೇಷ 

ಒಂದನೆಯದು ಸ್ವರೂಪಗತ ಗುಣ, ಎರಡನೆಯದು ವಿಗ್ರಹಗತ ಗಂಣ, ಸ್ವರೂಪಗತ 
ಗುಣದಲ್ಲಿ : ಶೌರ್ಯ, ಧೈರ್ಯ, ಪರಾಕ್ರವಂ ಅಳವಡುತ್ತವೆ. ವಿಗ್ರಹೆಗತ ಗುಣದಲ್ಲಿ ; 
ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಸೌಶೀಲ್ಯ, ಸೌಲಭ್ಯ ವಂಂತಾದವು, ಈ ಆರುಗಂಣದಲ್ಲಿಯೆ ಸೌಂದರ್ಯ, 
ಯೌವ್ವನ, ಲಾವಣ್ಯಾದಿ ಕಾಂತಿಗುಣಗಳೂ ಸೇರುತ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬಲವಾನ್-ಬಲ 

ವಾಗಿರುವವನೆಂದಾಗ, ಬಲ ಎಂದರೇನಂ ? ಎಂದಾಗ ಶ್ರವಂ ಪ್ರಸಂಗ ರಹಿತಂ 
ಸರ್ವಧಾರಣ ಸಾವಾರ್ಥಂ ಎಂಬ ಆಚಾರ್ಯ ವಿವರಣೆ ಇದೆ, ಭಗವಂತನಂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ 

ಸರಿದೂಗಿಸಿ ನಡೆಯಿಂಸಂವುದಂ ಬಲದಿಂದಲೆ ತಾನೆ? ಇನ್ನೂ ಐಶ್ವರ್ಯ. ಅವನ 
ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳ ಅವನ ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವ. 
ವೀರ್ಯಗಂಣವೆಂದರೆ ಹೀಗೆ : ನಿರ್ವಿಕಾರನೂ, ಪರಿಶೆಂದ್ಧನೂ ಆದ ಭಗವಂತನ ಜಗತ್ತಿನ 

ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಪರಿಣವಿಂಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ಅವನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ 

ಭಂಗ: ಬರಂವುದಿಲ್ಲ. - ಅದೇ ಅವನ ವೀರ್ಯಗಂಣವಿಶೇಷ, ಶಿಕ್ಷಿಗುಣ : ಭಗವಂತನ 

ಇನ್ನೊಂದಂ ಗುಣ. ಅವನಂ ವಜಿಡುವ ವಿಶ್ವಸೃಷ್ಟಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಈ ಶಕ್ತಿಗಣ ಅಭಿ 

ವೃಕ್ತಗೊಳಿಸಂತ್ರದೆ. 
ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯಂದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, ದೇವರು ಯಾವ ಬಾಹ್ಯಶಕ್ತಿಯಂ 

ನೆರವನ್ನು ಪಡೆಯದೆಯೆ-ತನ್ನಲ್ಲಿನ ಅಂತಶ್ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ 

ಅವನ ಶೇಜೋಗಂಣ, : (ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಧನ ತತ್ವ-ಇದಂ ಒಂದಂ 

ಕಮ.) 

ಸಗುಜೋಸಪಾಸನೆ : ನಿರ್ಗುಣೋಹಾಸನೆ ಒಂಡು ನೋಟಿ 

ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಗಂಣರಹಿತನೆಂದು ಭಾವಿಸಂವುದೆ ನಿರ್ಗುಣೋಪಾಸನೆ, ತನ್ನನ್ನ 

ತಾನೆ. ಅರಿಯಂವಂಥದಂ-ಇದೇ. ನಿರ್ಗಣೋಪಾಸನೆ. "ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತಸ್ಮಿ'. ತತ್ವ 
ವನ್ನು ನಂಬಿ, ಜ್ಞಾ ನ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಂವ ಸಾಧಕ ಮಹನೀಯ 

ರೆಲ್ಲ ನಿರ್ಗುಣೋಪಾಸಕರೆ. ಇಂಥ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಯಾವುದೆ ವೂರ್ತಿ-ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಧ್ಯವಂದ 

ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇರಂವುದಿಲ್ಲ. ವಚನಕಾರರಂ ಮೂರ್ತಿಪೂಜೆ, ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಖಂಡಿಸಿ 

ದರೊ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಪೂಜೆ ಪವಿತ್ರವೆಂದಂ ಭಾವಿಸಿ, ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, 
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ಸಗಂಣೋಪಾಸನೆಯ ರೀತಿಯೆ ಬೇರೆ ಶೆರನಾದ್ದು. ಒಬ್ಬ ತಿಳಿದ ಗುರುವಿನ 

ಸೇನ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅರಿತುಕೆ. ಹಸಿ ಸಗುಣೋಪಾಸಕೆ. ಸಗಂಣೋಪಾಸನೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ವಿಶೇಷದ ಕಲ್ಪನೆಗೇ ಪ್ರಾವಂಖ್ಯ. 

ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಮ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ 1 

ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಮಧರ್ಮಸ್ಕ A 

ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚೆ ದುಷ್ಕತಾಂ 

ಧರ್ಮಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾವಿ ಗೇ ಯುಗೇ ॥ 

ಎಂಬ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಾತನ್ನು ಅಚಲವಾಗಿ ನಂಬಿರಂವವರು, ಸಗಂಣೋಪಾಸಕರು. ' 
ಪಂಚಭಕ್ತಿಭಾವ, ನವವಿಧಭಕ್ತಿ, ಹನ್ನೊಂದಂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೀಗೆ ದಾಸ, ಸಖ, ಬಂಧು, 

ಪ್ರಿಯಂಕರ, ಪ್ರೇಮಿ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿಕೊಂಡಂ 

ತಮ್ಮ: ಸಾಧನೆಯನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿಯಂ ಸಗುಣೋಭಕ್ತಿಯ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಗುಣೋಪಾಸಕನಾಗಂವುದು ಸಂಲಭ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗುಣ 

ಭಕ್ತಿಯ ಸಾಧನೆ ಕಷ್ಟಕರ ಎಂಬಂದು ತಿಳಿದವರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸಗಂಣಭಕ್ತಿ ಸಾಧನೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗುತ್ತವೆ, ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ದಿವ್ಕರೂಪ 
ಕಂಡರೆ, ಕಿವಿಯಿಂದ ಹರಿಕಥೆ ಕೇಳಬೇಕು. ನಾಲಗೆಯಿಂದ ಹರಿನಾಮೋಚ್ಚಾರಣೆ 

ಮಾಡಿದರೆ, ಕೈಯಿಂದ ಸೇಮಾಕೈಂಕರ್ಯ ನಡೆಸಬೇಕೆ. ಈ ಕೈಂಕರ್ಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ 

ಆತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇವಗರ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ'', ಸಗುಣೋಪಾಸಕನದಂ ಹೀಗಾದರೆ, 
ನಿರ್ಗಣೋಪಾಸಕನದಂ ಹಾಗಲ್ಲ. ಆತ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು 
ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದಂ ಶ್ರಮ ಸಾಧ್ಯ ಮಾತ್ರ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ 
ವಿಜಯ ಸಂಧಿಸಂವುದೆಂದರೆ ದಂಸಿಧ್ಯ, ಕಷ್ಟಕರ ; ಸಗುಣೋಪಾಸಕನಿಗೆ ಭಗವಂತನ 

ವಿಗ್ರಹ ಮೂರ್ತಿಯೆ ಆಧಾರ, ನಿರ್ಗುಣೋಪಾಸಕ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ. 
ಭಕ್ತನಾದವನು, ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಯ ಹಂತವನ್ನೇರಂವಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 

ನಿರ್ಗುಣದ ನೆಲೆಗೇರಲೇಬೇಕು, ನಿರ್ಗುಣದ ಅಭಾವ, ಸಗಂಣ, ಸದೋಷ, ನಿರ್ಗಣದ 
ವಂರಿಯಾಬೆ ಸೆಗುಣವನ್ನು ಸಮತೋಲ ಆಗಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಪಂಥಗಳು ಪರಸ್ಪರ 

ಪೊರಕವಾದರೆ, ಸಗುಣೋಪಾಸನೆಗೆ ಉತ್ತವಂ ನಿದರ್ಶನೆ-ರಾಮಾಯೆಣದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 
ಸದಾ ಅಣ್ಣನ ಜತೆಗಿದ್ದು, ಅವನ ದಿನ್ಶಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣು ತಂಬ ನೋಡಿ 

ಆನಂದಿಸಿ, : ಸೇವೆಸಲ್ಲಿಸಿದ (ವಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೇ ರಾಮಾನಂಜರಂ ಆಗಿ ಅವತರಿಸಿದ ' 
ರೆಂದು ಪ್ರಶೀತಿ), ' 

ಸಗುಣ-ನಿರ್ಗಣ ಭಕ್ರಿಷೆಂಥದಲ್ಲಿ ಯಸವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ?  ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ' 

ಇದರೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿರುವುದರ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ, ಅಜಂ್ಣನ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸ್ಥಿರ 
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ವಾನ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸೆರಿಸೆಂದಿದ್ದಾನೆ ಫ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ. ಯಾವುದಾಗಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ 

ಮುಖ್ಯ ಅದೇ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ಧಿಗೆ ಲಬ್ಬಿಗೆ ಹೇತಂ ; ಶ್ರದ್ಧಾವಾಲ್ಲಭತೇ ಜ್ಞಾನಮ್... 

ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಏಕೀಕರಿಸಿ, ಸಗುಣರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿ ರೀಕರಿಸುವುದಂ ಅಷ್ಟೇನೂ 
ಕಷ್ಟವೆನಿಸದು : (ಅರ್ಜಾವಿಗ್ರಹ-ಆಳ್ವಾರರ ಅನುಸರಣೆ) ಆದುದರಿಂದ ಸಗುಣ 

ಮಾರ್ಗವೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಂವನ್ಮು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. 

ನಿರ್ಗಣೋಪಾಸಕನಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಂವುದಾದರೂ. ಈ ಹಾದಿ ಕಠಿಣ, . 
“ಕ್ಲೀಹೋ ಅಧಿಕತರಸ್ತೇಷಾವಂವ್ಯಕ್ತಾಸಕ್ಷಚೇತಸಾವ್'' ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ 

ಸಗುಣೋಪಾಸನೆಯ ಭಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೆ ನಾವು ಕಾಣುವುದಂ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ "ವಿಶ್ವ ಕ 

ಇಪದರ್ಶನ''ದ ಅಧ್ಯಾಯವಂತೂ ಸಗುಣ, ಸಾಕಾರಭಕ್ಷಿಯ ಪ್ರತೀಕ, ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ 
ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ತಾನಂ ಇರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಂವ ಪರವಣತ್ಮನ ನಂಡಿಯೆಂ, ಸಗುಣ ಭಕ್ತಿ 

ಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತ ಸೆ, 
Ay ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ತತ್ವ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಆಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು 

(ಶಂಕರ, ರಾಮಾನಂಜ, ಮಾಧ್ವ) ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಶ್ರೀಶಂಕರಂ ಸರ್ವ ಸಗಂಣ ಶ್ರೂತಿಗಳಿ 

ಗಿಂತ ನಿರ್ಗುಣ ಶ್ರುತಿಗಳೇ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವದ ಅರಿವಿಗೆ ಪ್ರವಂಖ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದಂ ಭಾವಿಸಿ- 
ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "ಬ್ರಹ್ಮನ್" ಒಂದೇ ಸತ್ಯ, ಉಳಿದಂದೆಲ್ಲ ಮಾಯೆಯಿಂದಾ- 
ವೃತ (ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯಂ ಜಗನ್ಮಿಥ್ಯಂ). ಆಬ್ಬ ಬೃಹ್ಮಕ್ಕ ಶವೇ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿ ತನ್ನ 
ಅವರಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನಾಗಿ ಪರಿಣವಿಸಂತ್ತಾನೆ. ಶಂಕರರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾಯೆ 

ತೊಡೆದು, ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮಂಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲಂ ಸಾಧ್ಯ. ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ತಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ 
(ಅಹಂ ಬ್ರಹಾಂಕ್ಮಿ) ಎಂಬ ಆರಿವು ಬರಂಪ್ರದೇ ಮೋ ಕ್ಷೇ ಇನ್ನೊಂದಂ ಅಂಶವೆಂದರೆ, 

ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಗುಣ-ನಿರಾಕಾರನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೂ, ಈಶ್ವರ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ 
ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸಿ, ಆದೂ ಮಾಯೆಯ ಆವರಣದ ಪ್ರಭಾವವೆನ್ನಾತ್ತಾರೆ. 
ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಾನಂಜರ ಹಾಗೂ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಮತ ಗಮನಾರ್ಹ ಆದದ್ದು. 
ಇಬ್ಬರಂ ಮತಾಚಾರ್ಕರೂ ಸಗುಣ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನೂ, ನಿರ್ಗುಣ ಶ್ರೂಕಿಗಳನ್ನೂ ಸಮಾನ 
ವಾಗಿ ಕಾಣಂತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವರ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಇದು. ಇವರ ಮೋಕ್ಷದ ಕಲ್ಪನೆಯೂ 
ಶಂಕರರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದೂ. ಕೇವಲ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವೊಂದೇ ಸಾಲದಂ. ಅದರ ಜತೆ 
ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದವೂ ಬೇಕು. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ. 

ಸಗುಣೋಸಾಸನೆ 

ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗವಂನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು, ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನೂ 

ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗೆ ಹರಿದಾಸರು ಸಗುಣೋಪಾಸಕರೂ, ಸಗಂಣಭಕ್ತರೂ ಎಂದಂ ವಿದಿಶ 

ವಾಗುತ್ತದೆ; " ' ಹರಿದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆ, ಅವರ ಭಗವಂತನ ಕಲ್ಪನೆ, ಅನಂತ ತತ್ವದ ಜತೆ 

ನಿಗ್ರಹ ಮೂರ್ತಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ದರ್ಶನ, ಇವೆಲ್ಲ ಅವರಂ ಸಗಂಣೋಪಾಸಕರೆಂದು 
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ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದಂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗಣ ಹರಿದಾಸರ ಬಿಂಬೋ 
ಪಾಸಕ ಗುಣ. (ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಡೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.) ಕೆಲವು ಹರಿದಾಸ ವರ್ಕರ 

ನಂಡಿಗಳಂ ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಗವಂನಾರ್ಹ (ಸಗುಣೋಪಾಸನೆ) : 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಂ : ಉತ್ತುಂಗ ಗಂಣಗಳ ಅಂತರಂಗ 

ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಯರಂ : ಕಾಕು ವಣಡದೆ ನೀ ಎನ್ನ ಸಲಹಯ್ಯ ಸಾಕಾರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 
ಪ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರು : ನಿತ್ಯಗುಣಾರ್ಣವ, ನಿಜಗಂಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ. 

ಶ್ರೀಗೋಪಾಲದಾಸರಂ : ಅಗಣಿತಗಂಣದವನವನಂ. 

ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ""ಆಕಾರವಿದ್ದೂ ನಿರಾಕಾರ... ರೂಪವಾಗಬಲ್ಲ, ... ಅಪರೂಪವಾಗಬಲ್ಲ.. 
ರೂಪ ಅಪ ಪರೂಪವೆವಕೊಂಡಾಗಲಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುವ ಮಾತೂ ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ಸಗಂಣ-ನಿರ್ಗಣಗಳ ಇನ್ನೊಂದಂ ವಂಖವನ್ನು ಕಾಣಬಹಂದಾಗಿದೆ. ಒಂದಂ 

ಪಂಥ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದರೆ (ಗುಣರಹಿತ-ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದೂ) ನಿರಾಕಾರ 

ನೆಂದರೆ ಯಾವುದೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಆಕಾರವಿರದ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದೂ) ನಿರಾಕಂರನೆಂದರೆ.ಯೆಣವುದೇ 

ನಿಶ್ಚಿತ ಆಕಾರವಿರದವನೆಂದೂ ಆರ್ಥೈಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊ 0ದಂ  ಪಂಥದವರಂ ನಿರ್ಗುಣನೆಂದರೆ 

ಗಂಣಾತೀತನೆಂದೂ ಗೇಯಗುಣರಹಿತನೆಂದೂ ಅಥೆಗೃ; ಸತ್ತಾ ರೆ. ರಾವಣನಂಜ ಪಂಥದ 

ಪ್ರಕಾರ ನಿರಾಕಾರನೆಂದರೆ ಪ್ರಾಕೃತ ದೇಹರಹತನೆಂದಷ್ಟೆ ; 
*“ಭಗವತೋವ್ಯೂಹವಿಭವಾರ್ಚಿತವಾದ ಶರೀರಾದ್ಯಷಿ ಅಪ್ರಾಕೃತ ವಂಯಾನಿ... 

{The bodies of Bhagwan in his aspects of vyhua, vibhava and 

avatara are made up of non-material substance) (ಯಶೀಂದ್ರ ದೀಪಿ 

ವಾದ ; ಸೆಂ: ಫ್ರೀನಿವಾಸದಾಸ, ಪುಟ-೧೧) ಎಂದರೇ ಸಕಲ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ 
ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದರೂ ಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರ ಪಡೆದವನಲ್ಲವೆಂದಂ ಇವರ ಭಾವನೆ. 

ನಿರ್ಗುಣ ಪಂಥದವರಂ ಮೊದಲ ಆರ್ಥ ಆನಂಮೋದಿಸಿದರೆ, ಸಗಂಣ ಪಂಥ 

ದವರು ಎರಡನೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾ 

ಹರಿದಾಸರು ಪ್ರಧಾನತಃ ಮ ಯಯಗಳು ಆದರೂ, ಭಾಗವತ 

ಧರ್ಮಾವಲಂಬಿಗಳಂ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಉಪಾಸಕರಂ (ಆದರೂ ಶಿವನನ್ನೇನೂ ವಂರೆತವ 

ರಲ್ಲ) ತಾರತಮ್ಯ-ಭೇದ ತತ್ವ ತ್ವವೊಪ್ಪಿ ದವರು (ಕನಕದಾಸರಂ ಸ್ಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರತಾಗಿ ಕಾಣಂ 

ತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಮಧ್ಯಮತೆ ಪ್ರಭಾವ ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ.) ಅದರಿಂದ 

ಸಗುಣ-ಸಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನೃತ್ಚ-ಸಗಂಣಭಕ್ತಿ-ಸಗಂಣೋಪಾಸನೆಯೆ ಹರಿದಾಸರ ಭಕ್ತಿ 
ವಿಶೇಷ. ಆದೇ ಅವರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ನವವಿಧ ಭಕುತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು 

ವಿಶಲನ್ನ, ತಿರಂಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನನ್ನು. ಹಾಗೂ ಗಂರಂಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರಂವುದೇ 

ಸಗಂಣ ತತ್ವ ಸೃಷ್ಟೀಕಂಸಲ ಅದಂ ಅವರ ಮನದಲ್ಲಿ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ; (ಶ್ರೀ 
ಪುರಂದರದಾಸರ : roe ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ, ನಿಂತಿದಂತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಇದಕ್ಕೆ 

ನಿದರ್ಶನ). ಈ ಭಕ್ತಿ ಸ್ಥ ವೆ ಎ ನಮಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ. 
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ಆ 

ಒಬ 

ಅ 

ಲಾ 

ಮಾ 

ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು 

Visishtadwaitha,...was clearly inadequate as the high- 

est conception of God...... It failed to take proper note 

of the supreme transcendence and homogeniety of God 

೬! was left to Madhva to make good the deficiency 

and supply the lacuna in Visistadvaitic thought and 

administered the much needed corrective to its ideo- 

106% ೦ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ through that of ಸ್ವತಂತ್ರ. ಅದ್ವಿತೀಯ 
History of Dvaita School of Vedanta, Dr. ಔ. N. K. 

Sharma, 1981, p. 70. 

“Though souls and matter are 710665 of God, they have 

enjoyed a kind’ of individual existence which is theirs 

Philosophy) quoted in i History of Dvaita School of 

Vedanta, Ibid 

ಅಶೇಷಗುಣ ಪೂರ್ಣತ್ವಂ ಸರ್ವದೋಷ ಸಮುಜ್ಞತಿಃ 

ವಿಷ್ಣೋರ್ಯಜ್ಚ ತ್ವಂತ್ರಮಿತಿ ಸಮ್ಮರ್ ವಿನಿರ್ಣಯಃ॥ 

ಸ್ವತಂತ್ರ ತ್ವಮ್ ಸದಾ ತಸ್ಮ ತಸ್ಯಭೇದಶ್ವ ಸರ್ವತಃ 

ಮುಕ್ತಾ ನಾಮಪಿ ಭೇದಶ್ಚ.........॥ 

ನಿರ್ದೋಷತ್ಸಮ್ ಯಾಯಾಶ್ಚ ತದನಂತರತಾ ತಥ 

ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸರಸ್ವತೀ ವೀಂದ್ರ ಶೇಷರಂದ್ರಶ್ವ ತತ್ಸ್ಟ್ರೀಯ॥ 

ಶಕ್ರಕಾವು ತದನ್ಮೇಚ ಕ್ರಮಾತ್ ಮುಕ್ತಾವಪಿತಿಚ 

ಸತ್ಸಿದ್ಧಾಂತಂ ಇದಿ್ಲೀಯೋ ನಿರ್ಣೀತೋ ಹರಿಣು ಸ್ನಯಂ॥ 

ವಿಷ್ಣುತತ್ವ ನಿರ್ಣಯ : ಶ್ಲೋಕ-2, 

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರು ಕೃತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ""ಆಲದೆಲೆಯ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ 

ನಿಮಗೆ ಅಲಮೇಲು ರೂಪದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯರೆ ವಟಪತ್ವರಾಗಿದ್ದೆರಲ್ಲವೆ ?'' 

ಎಂದಿದ್ದಾರೆ, 

ಸೋಯಂ ವಿಹಾರ ಇಹಮೇ : ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ 

Vaishnavism, Saivism and other Minor religious Sys- 

tems, R. G. Bhandarkar, 1947, p. 35. 
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ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ : ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ 

1016. 

Ibid, Also quoted in Karnataka (18116868 ahithya by R. 

5. Panchamukhi (1952) ಪೀಠಿಕೆ, 

ರ The original Vaishnava Faith...... appeared ina 

near form on the rise of Badami Chalukyas. Vaishna- 

vism-6-8 A. D. Mixture of Saivisum-8-10 A.D. 

ಕರ್ಣಾಟಕ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೀರಿಕೆ, xviii R. S. Panchamukhi 

Roman writer CICERO held ‘that it came from a roof- 

leg-meaning ‘to take up’ ‘gather’, or observe, to 

observe- the strings of a Divine Communication 

(Comparative Religion-A. C. Billinet) 

Religion shall. mean for us, the feelings, acts and expe- 

riences of individual men in their solitude so far as 

they apprehend themselves to stand in relation to 

whatever they may Consider divine— Varieties of Reli- 

gious Experiences— Sir William James, p. 50. 

ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಯರ ಹಃಡುಗಳು : ಸಂ: ಕಾವ್ಮಪ್ರೇವಿೀ: (1977) : ಸಮಾಜ 

ಪುಸ್ತಕಾಲಯ : ಧಾರವಾಡ : ಪುಟ : 60-61. 

ಧ್ಯುನ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ : ಯಮ, ನಿಯಮ, 'ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, 

ಧಾರಣ, ಧ್ಯಾನ, ಸಮಾಧಿ ಈ ಎಂಟು ಅವಸ್ಥೆಗಳೂ- ಅಳಐಡುತ್ತವೆ. ಯೌಗಿಕ 

ಸಾಧನೆಯ ಹೆಂತ ಇವು. 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೃತಿಗಳು ; (1918) : ಸಂ: ಡು: ಜಿ. ಪರೆಡರಾಜಾರಾವ್ : 

ಪುಟ-14. ಇದರ ಮೂಲ ವಿಷ್ಣುಪುರಣದಲ್ಲಿದೆ, 

ಧ್ಯಾಯನ್ ಕೃತೇ ಯ ಜನ್ ಯಜ್ಞಃ । ತ್ರೇತಾಯಾಂ ದ್ಯಾಪರೇ ರ್ಚ್ಛೇಯನ್ 1 

ಯದಾಪ್ನೋತಿ ತದಾಪ್ನೋತಿ | ಕಲೌ ಸಂರ್ಕಿರ್ಕ ಕೇಶವಂ ॥ 
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ಹರಿದಾಸರ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಗಳ ಮಾಲ 



ಹರಿದಾಸರ ರಚನೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೌಲ್ಯ 

ಕನ್ನಡ. ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಲೆಯೆಬ್ಬಿಸಿದ ವಚನ-ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 

ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ "ಮೌಲ್ಯ ಉಂಟೆ, ಬರಿಯ ಭಕ್ತಿ, ನೀತಿಬೋಧಭೆಗಳಲ್ಲವೆ ಎಂಬಂದೆ ಕೆಲವರ 
ಅಭಿವಂತ, ಹನ್ನೆರಡನೆ ಶತಮಾನದ ತನಕ ಇದ್ದ ವಾರ್ಗಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕನ್ನಡದೇಸಿ; 
ಹೊಸಗನ್ನಡದೆಡೆಗೆ ಹೊರಳಿಸಿದ ಈ ಎರಡು ಭಕ್ತಿ ಆಂದೋಲನಗಳವರು ಆಡಿದ್ದ, 
ಹಾಡಿದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಂ ಕಾರಣ, ಅನೇಕ ಎರೆಡೂ ಭಕ್ಷಿ ಹಾಗೂ, ಜನತೆ 

ಯಲ್ಲಿ ತಂತಮ್ಮ ವಂತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು. ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ 
ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿಂದ, ಆ ಮಾತಿಗೆ ಗೇಯಂತೆಯೂ ಬೆರೆತು ಸಂಗೀತದ 

ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ಕೊಡುಗೆ 
ಯಾಯಿಂತಂ, ವಚನದಲ್ಲಿ ಶಿವಭಕ್ತಿ, ದಾಸ ಸರಲ್ಲಿ ಹರಿಭಕ್ತಿ, ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಂಬ 

ಧ್ಯೇಯ ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯವೆನಿಸಿಯಾತೆ ? ಇಬ್ಬರೊ, ಭಕ್ತರಂ, ಅನಂಭಾವಿಗಳಾದ್ದರಿಂದ 

ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಂ ತಲೆದೋರಿರುವುದಂ. ಹರಿದಾಸರೂ ಇತರರಂತೆ ಮೊದಮೊದಲಲ್ಲಿ 
ಆಸೆಯಂ ದಾಸರಾಗಿ ಬದಂಕಿದ್ದವರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೊ ಕಾರಣ, ಯಾವುದೊ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 

ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿದ ಆಕೆಸಿ ವೂ (ಶ್ರೀಪ್ರೆರಂದರದಾಸರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವೂಗಂತಿ ಘಟನೆ), 
ಆಘಾತವೊ (ಕನಕಬಾಸರಲ್ಲಿ ಅನಂಭನಿಸಿದ ಯುದ್ಧ “ನೋವು ಒಟ್ಟಾರೆ, ಇದರಿಂದ 

ವಿಂಚಿಗೊಳಗಾದಂತೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು, ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಂಡಂ ಅದಂ 

ವರೆಗೆ ಕವಿದಿದ್ದ ಸಂಕೋಲೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಂ, ಸಂಸಾರದ ಜಟಿಲತೆ ನಿವಾರಿಸಲಂ 
ಪ್ರಯಶ್ನಿಸುತ್ತ “ದರ ಯಣವುದಯ್ಯ ವೈ ಕಂಂಠಕೆ”'ಂದಂ ಆರಸಂತ ಹೊರಟ ಭಕ್ತರ, 

ಕಾಣದುದನ್ನು ' ಕಂಡನುಭವಿಸಿದ. ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹರಿದಾಸರು. ಎಚ್ಚರ, 
ಎಚ್ಚರದ ಜತೆ ಬೆರೆತುಕೊಂಬ ಹಂಬಲವೆ ಅನುಭಾವ. ಇದ್ದೇ ಸಾಧನೆಯಂ ಮಾರ್ಗದ 

ಕೈಮರ, ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಹರಿದಾಸದೀಕ್ಷೆ-ವ ೈಶ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರ ಹಾಗೂ ಅವರ 

ವಜಾರಾನಂಭವಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತಿ ಆದದ್ದು, ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಂತೆ ವಂಖೇನ 

ಪರಂಪರಾನುಗತ ಆಗಿ ಬೆಳೆದದ್ದು, . ಇಲ್ಲಿ, ಸಾಹಿಶಿಯ ಮನೋಧರ್ಮುವೊ ಇದೆ. 

ರಚಿಸುವ ಕವಿಹೃದಯ, ಕೃಷ್ಣರಾಧೆಯರ ಭಕ್ತಿ, 

ಮಡುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದೆ, (ಈ ದೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರ ಕೃತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಪೂರ್ಣ 

ಸಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಂದೆನ್ನಿ ಸಂತ್ವದೆ), ಈ ರೀತಿಯ ಕಾವ್ಯ-ಕೀರ್ತನೆ, ಕೀರ್ತನೆಯ 
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ಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತ ಆದದ್ದೂ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ-ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ವಕೌಲ್ಯಗಳನ್ನೊಳ 
ಗೊಂಡಿದುದಾಗಿದೆ. 

ಹರಿದಾಸರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರನೃತ್ತಿ 

ಹರಿದಾಸರ ಇನ್ನೊಂದಂ ಗಮನಾರ್ಹ ಆಂಶವೆಂದರೆ, ಅವರೇನೂ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಸೃಜನೆಯನ್ನು ಬದಂಕಿನ ಉಪ ವೃಶ್ತಿಯಾಗಿಯೊ, ಧ್ಯೇಯ ಅಗಿಯೊ ಇರಿಸಿಕೊಂಡವ 
ರಲ್ಲ. (ಅವರಿಗೆ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವೈಯುಕ್ತಿತೆ ಆಶಯ, ಆಸಕ್ತಿ, ರಾಜಾಶ್ರಯದ 

ಬಯಕೆ, ಕಂಕಣ-ಅಗ್ರಹಾರಗಳ ಬಹಂವಣನ ಪಡೆಯುವ ವಣನಸಿಕ ಒತ್ತಡವಿರಲಿಲ್ಲ.) 

ಅವರಿಗೆ ಈ ಇಹದ ಬದುಕಿನಾಚೆಯ ಆಲಾಕಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಪರಿಧಿಯರಿತಂ, ಅದರಾಚೆ 
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದನುಭವ ಪಡೆವ ಹಂಬಲ ಹಿರಿದಾಗಿತ್ತ, : ಇಹದ ನಿಡಿದಾದ ಬ ದಂಕನ್ನು 

ಈಸಬೇಕು, ಇದ್ದೂ ಜೈಸಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿತ್ತು. ಲೋಕಾನುಭವ, ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಪರ್ಯಟನೆಗಳೆ ಅನುಭವವೂ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವುದು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ, ಗೇಣಂ 

ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಎಂಬ ' ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ವಂನೋಧರೂ ವಂನಗಂಡಿದ್ದರಂ, ಅದರಿಂದಾಗಿ, 
ಅವರು ನುಡಿದ ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸವಣಜದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಡಿವ ಮಾತು-ಅಭಿ 

ಪ್ರಾಯ, ಭಾಗವತ ಧರ್ಮದ ಅನಂಸರಣ-ಪ್ರಸಾರ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲದರ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಅಭಿ 

ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದರೆ, ಅವರೆ ಪಾಲಿಗೆ ಅದಂ ಸಾಧನೆಯ 

ಓಂದಂ ಹಂತ, ಎಂದಂ ಕಾಣಬೇಕಾಗಂತ್ರದೆ, 

ಹರಿದಾಸರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾದಶವರ್ಣನೆಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಿದೆಯೆ, 

'ಪ್ರೌಢಿವೆಂ, ರಂಜನೆಯ ವಿಚಾರ ಇದೆಯೆ (ಕನಕದಾಸರ ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿಯಂಳಿದು) 
ಇತಿಹಾಸ ಇದೆಯೆ ? ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಭಕ್ತಿ, ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಪರ್ಯಾಟನಾನಂಭವ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ 

ಪರಿಪಾಕ ಮಾತ್ರ ವಂಡಂಗಟ್ಟಿದೆಯೆಂದಾಗ, ಅದನ್ನೇಕೆ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ : ಎಂದಂ ಕರೆವು 
ಬೆಂಬ ಸಂದೇಹವೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಂದಾತ. ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯವೆನ್ನಲು ಕಾರಣ, ಹರಿದಾಸರ 
ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗುಣ, ಸಾಹಿಶಿಯ ಮಂನೋಧರ್ವ, ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ 

ಸ್ವಂತಿಕೆ, ತಾವೇ ಕಂಡಂಕೊಂಡಂ ಹಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಹೊಸ ಹಾದಿ, (ಕೀರ್ತನೆ ಸಂಪದ, 

ಸುಳಾದಿ, ಉಗಾಭೋಗ ಇತ್ಯಾದಿ) ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಬರೆದದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ, 
ಹಾಡಿದ್ದೂ ರಚಿಸಿದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ, ಕಾವ್ಯ ತತ್ವಗಳೂ 

(ಛಂದಸ್ಸು, ಅಲಂಕಾರ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಮೇಳವಿಸಿವೆ, ನ 

ಭಕ್ತೆರ ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನ ಚಾಪೆ, ಹಾಗೂ ಆದರಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ ಭಕ್ಷಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, 
ಎವಿಧ ಹೂವುಗಳು ಇದ್ದಹಾಗೆ. ಆಯಾ ಹೂವಿಗೆ ಆಯಾ ರವಂಣೀಯತೆಯಿರಂವರತೆ 
ಯಿಂರಂವಂತೆ ಆಯಾ ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಅದರದ್ದೆ ಸ್ವಂತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸೌಂದರ್ಯ, 

ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. : 'ಉದಾ :`ಪುರಂದರೆದಾಸರೆ ಸರಳತೆ, "ಕೃಷ್ಣಲೀಲಾ ವಿನೋದ, 
ವ್ಯಾಸರಾಯರ ವೇಣುಗೀತೆ, ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಭ್ರವಂರಗೀತೆ, ಕನಕದಾಸರ ಮುಂಡಿಗೆ, 
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ಕೀರ್ತನ ವೈಖರಿ, ಭಾಷೆ-ಘಟನೆಗಳ ಚವಂತ್ಛೃತಿ(ಯಾರಂ ಬದಂಕಿದರಯ್ಕೆ ಹರಿನಿನ್ನನಂಬಿ- 

ಕೃತಿ ಸಾಲಂಗಳಂ... ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿಯ ಹಾಡುಗಬ್ಬದ ಛಂದ)' ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ 
ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ವಿಜಯದಾಸರ ಮಧ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಹೀಗೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ 

ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹಂದು. ಬೈವದೊಲಂವೆಂ, 'ದಿವ' ದರುಶನಕ್ಕಾಗಿ, 

ಸತ್ಯದ "ನಂತ ಮುಖದ ಅನ್ಯ (ಹಣೆಯ ಸಾಧಕ ಪಥದಲ್ಲಿ ಅವರಂ ಹೃದಯಂದ ಒಳ 

ತೋಟಿಯನ್ನು ಕೆ ಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ, ಗೊಳಿಸಿದರು. 

ಇಂಥ ಭಕ್ತರ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ತತ್ವ ಸ್ಪ ಸೈತ ಸ ಕಂಡಾಗ ಜನಸವುದಾಯ (ಸಮಾಜ) 

ಅವರನ್ನೂ ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನೂ ಗೌರವಿಸಿತ,, ಈಗಲೂ ಆದಂ 
ಮುಂದರಿದಿದೆ. ಬದುಕನ್ನು ಅರಳಿಸುವ, ಸತ್ಸಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿಸುವ, ನೀಶಿಯಂನ್ನೂ 
ವಿಂಡಿಸುವ, ಇಹದ ಬದುಕಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ-ಆಂತೆಯೆ ಅಸ್ಥಿ ರತೆ-ಭಂಗಂರತೆಗಳೆನ್ನೂ ತಿಳಿಯ 
ಹೇಳುವ, 'ಜನತೆಯನ್ನೆಚ್ಚರಿಸುವ, ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಓದಿ, ಕೇಳಬೇಕೆನ್ನಿ ಸಂವ 

ಬಂಧುರ ರಚನೆ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದು ತಿಳಿದವರಂ ಅನೇಕ ರೀತಿ ನಿರೂಪಿಸಿದಾರೆ. 
ಈ ಅನೇಕ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ, ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಾಹಿಶ್ಕಿಕ 

ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಂವುದಂ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಉದ್ದೇಶ. ಶಂಷ್ಯ ನೀತಿಬೋಧೆ, 
ಬದುಕು-ಸಂಸಾರ, ಸೀರ ಮೇಲಣ ಗಂಳ್ಳೆಯೆನ್ನುವ ನಿರಾಸೆಹಂಟ್ಟೆ ಸುತ್ತ ದೆಂದಂ ಹರಿ 

ದಾಸರ ಕೃಶಿಗಳನ್ನು ಆಲ್ಲಿಗಳೆಯಬೇಕುದ್ದಿಲ್ಲ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಹಿತ, ಎಂದಂ 
ಹೇಳುವುದಿದೆ. ಶ್ರುತಿ ಸಂಭಗವಾಗಿದ್ದು, ವಂನಸ್ಸು-ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆನಂದ ತರಂವಂಥದಂ 

ಸಾಹಿತ್ಯ, 'ಹಾಗೆಯೆ ಶಬ್ದ-ಅರ್ಥ, ಭಾಷಾಸೌಂದರ್ಯದಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಶ್ರವಣ, ಮನಕ್ಕೆ 
ಆನಂದವೀಯವಂತಹ ವಾಕ್ಯ ಸಮಂದಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಂಥ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದಂತ್ರಿದ್ದಂತೆ, ಹಾಡುತ್ತಿ ದ್ಲಂತೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೈ ತಿ ಅರಳಿಕೊಳ್ಳು ಹವುದರ ಜತೆಗೆ 

ಸುಪ್ತ "ಚೇತನವನ್ನೂ ಅರಳಿಸುತ್ತ. ಡೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ 

ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಬದಂಕಿನ ಉಸಿರಾಗಿ, ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಆಂಶ ಆಗಂತ್ತದೆ, ಜನತೆಯ 

ಸಂಸ್ಕ ತಿಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತ ದೆ, ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಲೈಲ್ (08ಗ116) ಎಂಬ ಪ್ಪ, ಸಿದ್ಧ 

ಇಂಗಿ ಸಿಪ್ ಸಾಹಿತಿ, ಹೇ ಳುವಂತೆ "ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ಲಾದವೀಯಂವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ ಸಲ್ಲಕ್ಷಣ 

ಜನಾಂಗದ ಆತ್ಮವಿಕಾಸ, ಸಾಹಿತ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತ ದೆ" ಸಾಹಿತ್ಯ ಬದಂಕಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ 

ವೆಂದೂ ವಿದ್ವಾಂಸ ವಂತ. (ತ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜನಜೀವನದ ಪ ಗತಿಬಿಂಬ ಎಂಬ 

ಮಾತು ಗಮನಾರ್ಹ.) ಇದನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಮಿಾಮಾಂಸಕರಂ ರಮಣೀಯಂಕ, 

ರಸಾತ್ಮಕ ಎಂದರು, ` 
"ಭಾರತದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಹಿತ [ಕ್ಕೂ-ತತ್ವಃ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಅವಿನಾನಂಟಿಂ, ತತ್ವ 

ಅನುಷಂಗಿಕವಾಗಿರಲಿ, ಮಂಖ್ಯವಾಗಿರಲಿ, ಒಟ್ಸಾರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಂಶವಿದೆ, 

ಇರೆಬೇಕಂ. ,ಇದಂ ಸಾವಣಾನ್ಯನಿಗೆ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಲು ಕಷ್ಟವೆ. ಬದುಕಲ್ಲರಳಿದ ಜನಪದ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ದಲ್ಲಿ ತತ್ವ, ವಿದ್ದರೂ, ಆದಂ ಬದಂಕಿನ ಸತ್ಯ ಕ್ಕೆ ಸನಿಹದ ಉದಾಹರಣಿಗಳ ಸಹಿತ 
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ವಿರುಪುದರಿಂದ ರೈತನಿಗೂ ತಿಳಿಯಂತ್ತದೆ. ಪಂಡಿತ-ವಂತಾಚಾರ್ಯರ ತತ್ವ ಹೀಗಲ್ಲ 

ಕಾವ್ಯ ದಲ್ಲಿ ತತ್ತ್ವ 'ಹಾಳತವಾಗಿ ಬೆರತಿದ್ದರೆ, ತನ್ನ ಉದ್ದೆ. ೇಶವನ್ನು ಅದಂ ಸುಲಭವಾಗಿ 

ತೆ. ಮಾತು-ವ. ರ್ಥ ಶಿವಶಿಬೆಯಂರ ದಾಂಪತ್ಯ ಏದ್ದಂತೆ ಇರಬೇಕೆಂಬ 

ರಃ ! ಆಗುವ ಅರ್ಥ ಇದೇಯೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ತೆ ಥು 

(ಕಟ್ಟಾ ರ್ಥದ) ಕೇಳಂಗ- ಓದುಗನಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಂತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆ ವಚನ! ನಕಾರರಂ 

'ಮಾತು ಜ್ಕೋತಿರ್ಲಿಂಗ'ವೆಂದರು. ಶ್ರೇಷ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಧ್ಯೇಯ, ಲಕ್ಷಣ, ಮನಸ್ಸನ್ನೂ 

ರಿಪಕ್ಕಗೊಳಿಸಿ ಆತ್ಮವನ್ನು 'ದೃಢಪಡಿಸ ಸುವ ಉದಾತ್ತ, ದರ್ಶನವನ್ನೂ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳೆ 
ಗೂಂಯುವುದು. ಇದು ವಚನ-ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಇದಿಯೆಂ 
ಭಕ್ತಿಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೇ ಅನ್ಯಯಿಸುವ ಮಾತು. ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ಷಿ ಜೀವಾಳ. ಅದೇ 

ಉಸಿರಂ. ತ್ತೆ ಶರೀರ-ದಾಸರಂ ತಮ್ಮಾ ತವ ಪರಿಸರದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ 

ಸಾಮರ್ಥ. "ರೂಪಿಸ ವ ಕಲಾತ್ಮ! ಕತೆ, ಇವು ಅವರವರ ಪ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಪ್ರ ತಿಬಿಂಬಿಸಂ 

ತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಭೆ ದೃಷ್ಟಿಯೂ ಹೌದು. ಸೃಷ್ಟಿಯೂ ಹೌದಂ, ಇದಂ ಹರಿವಾಸರ ಕೃತಿ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ ಆಂಶ, ಕಾವ್ಯವಿಖಾಮಾಂಸಕಾರರಂ ಹೇಳುವಂತೆ, ಸೋರೂನವ 
ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಿಫಲಿತ ಚಂದ್ರನಂ ತಂಪಾದ ಬೆಳುದಿಂಗಳನ್ನೀಯಂಪಂತೆ, ಕವಿಯೆಂ 
ಸೂಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತರ್ಕ ಕರ್ಕಶವಾದ (ಶಂಷ್ಕತತ್ಥೃ) ವಸ್ತುಗಳೂ ಅನ್ಯಾದ್ಭಶವಾದ ಕಾಂತಿ 

ಯನ್ನು ತಳೆಯಂತ್ತೆವೆ : ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಕಠಿಣವಾದ 
ಶಾಗ್ರವೂ ರಂಜಕವಾದ ಕಾವ್ಯಪೆನಿಸುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಪ್ರಜ್ಞಾಜನ್ಯೆ 
ಅದದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪ್ರಶಿಭಾಜನ್ಯ ಆದದ್ದು ಕಾವ್ಯ, ಬುದ್ಧಿ-ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ ಆಯಾರ 

ವಾದರೆ, ಕಾವ್ಯ, ಹೃದಯಂಕ್ಕಾಹಾರವಾಗಿ ಆನಂದ, ಸಂತೃಪ್ತಿಗಳನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಆಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಧ್ಯೇಯ-ಆನಂದ ನೀಡಂವಿಕೆ, ವಂಸಕ್ಸುಗೆ 
ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯಂಂಟು ಮಾಡುವಿಕೆ ಎಂದಾಯಿತು. ಹಾಗೇ ಬದುಕನ್ನು ವೈಯಂಕ್ತಿಕ 

~ಸಾಮುದಾಯಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುವುದೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಧ್ಯೇಯ, ಹತ್ತನೆ ಶತಮಾನದ 

ಪಂಪ ಕದಿ ತಿಳಿಸುವ "'ಧರ್ಮಮುಂ, ಕಾವ್ಯಧರ್ಮವಂಂ'' ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಸಂ 
ಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬುದಿತು. ಇದೇ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರೌಢಿಮೆ 
ತೊರೆದು, ಸರಳಗನ್ನಡ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವಚನ ಕೀರ್ತನ ಪೃ ರೈಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣರ--ಹರಿ 

ದಾಸರ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ದ್ರೂತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಂದರಿಯಿತು. ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ... 
ಅದರೆ ಸೃಜಕರ-ಮುಖ್ಯಧ್ಯೇಯವೆ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ, ಹರಿಸವೋಗತ್ಮವಂತ್ಸ್ಯ 

ಕಮರ್ಥನೆ, ಆದುದರಿಂದ ಅದು ತತ್ವ ಗರ್ಭಿತ ಆಗಿ, ಭಕ್ತಿಪ್ಪಸಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ 

ಸುಂದರೆ ಮೂಗುಮುರಿಯಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಹರಿದಾಸರ ಇನ್ನೊಂದಂ ಗಂಡಿ, 

ಕೈಷ್ಣವಧರ್ಮ, ಮಧ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸಂವಿಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕವಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ 

ಇರುವ ವಸ್ತು ಸ್ನಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹರಿದಾಸರಿಗಿರಲಿ್ಲ. ಆದರೂ ಕನಕದಾಸರಂಥ ಸೆವಂನ್ನ ಯಂ 

ಇರರಲ್ಲಿ ವಾದಿರಾಜರಂಥ ಸನಣಜ ಸಂಧಾರಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯವರಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ವಿಚಾರ 
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ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಶಿಭೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಂಚಿ, ಅವರ ಕಾನ್ಯ, ಲೊಂಕಾನುಭವ- 

ಬದುಕನ್ನೂ ನೋಡಂವ ದೃಷ್ಟಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಕನಕದಾಸರ 
ವರ್ಣಕೆ ಕಾವ್ಯ (ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ), ವಂಂಡಿಗೆ (ಬೆಡಗಿನ ವಚನ)ಗಳಂತೂ ವಿಶಿಷ್ಟ 

ರಚನೆಯೆಂ ಆಗಿವೆ... ಅಲ್ಲಿಯ ಉಪನೆ, ಕಾವ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ, ಶೈಲಿ, ಭಾವನೆ, ಭಾವು 

ಕತೆ (ವಾದಿರಾಜರ ಆನೇಕ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ) ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಂವೆ ಆಗಿವೆ. "ಶರಣರ ವಚನಗಳಂ`' 

ಮಾತನ್ನೂ ಆಡಿದ ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ದಾಸರ ಪದಗಳು ಮಾತನ್ನೂ ಹಾಡಿದ ಹಾಗಿದೆ. 
ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಶಕ್ಷಿಯಿದೆ ; ಜೀವಂತವಾದ, ಪ್ರಾವಣಣಿಕವಾದ ಆನಂಭವವಿದೆ. 

ಹರಿದಾಸರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ 'ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ' ಎನ್ನಲು. ಇರಂವ ಬೇರೊಂದು 
ಕಾರಣ ದಾಸರಲ್ಲಿರಂವ ಸಾಹಿತಿಯ ವುನೋಧರೂ, ಅದರಿಂದ ಅವರು ಬರೆದದ್ದೂ 

ಸಾಹಿತ್ಯವೆ ಆಗಿದೆ. 

ಸಾಹಿತಿಯ ಮನೋಧರ್ಮ ಎಂದರೆ ಕಾಣತಕ್ಕದ್ಲ, ಕಾಣಿಸತಕ್ಕೆದ್ದು, ಕಾಣ 

ತಕ್ಕದ್ದು ಲೋಕವನ್ನೂ ತನ್ನನ್ನು : ಅದರ ಸತ್ವವನ್ನು, ಸತ್ಯವನ್ನ, ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು 
ಇನ್ನೇನೇನಂ ಸಾಧ್ಯವೊ ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಂಡದ್ದನ್ನು .ಕಾಣಿಸತಕ್ಕೆದ್ದು ವಂಂಂದಿನ ಕೆಲಸ. 
ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಚೆಂತನಶೀಖಲರಾದ ಹರಿದಾಸರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಹಿಶಿ ಕಂಡ 

ಘಟನೆಯೆನ್ನೊ, ಬದುಕನ್ನೊ, ಅನುಭವವನ್ನೊ, ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೊ ಒಟ್ಟಾರೆ 

ಅದನ್ನೂ ಕಂಡರಿಸಂವಂಥ ಕಲೆ ಅವನಲ್ಲಿರಬೇಕಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತು, ರೀತಿ ಅಗತ್ಯ. 

ವಂನವಂಂಟ್ಟೂವ (ಶ್ರವಣ ಮನಕಾನಂದವೀವ) ಹೃದಯಂದ ಬಾಗಿಲಂ ತಟ್ಬ್ಬವ ರೀತಿ 
ಯೆಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಅನುಭವದ (ವೆ ೈಯಂಕ್ತಿಕ, ಸಾವಂದಾಯಿಕ) ಬಹಂವಂಂಖಗಳೆನ್ನೂ 

ಬಿತ್ತರಿಸಂವ ಪ್ರಕಟಿಪಡಿಸುವ ರಸಿಕತೆ ಆತನಿಗಿರಬೇಕಂ.  ಪ್ರರಂದರದಾಸರಂ, ಕನಕದಾಸ 

ರುದಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಅನೇಕ ಹರಿದಾಸರು ಈ ಮನೋಧರ್ವವುಳ್ಳವರಂ. ಶ್ರೀಪಾದ 

ರಾಜರೆ, ವ್ಯಾಸರಾಯರ, ವಾದಿರಾಜರ, ವಾಗ್ವಿಲಾಸ ಲೋಕದ ಅನೇಕ ತಿಳಿಗನ್ನಡ 

ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಲುವಿದೆ, ಚೆಲುವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಹಾಗೇ ಕಂಡರಿಸುವ ಕೌಶಲವೂ ಇದೆ. 
ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಲೋಕಾನಂಭವ, ಹೃದಯಂವಂತಿಕೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ರಸಿಕತೆ ಇರಂ 

ವಂತೆಯೆ, ಅವರ ವಾಗ್ರೂಪದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿಯ ಮನೋಧರ್ವ ಸಹ 

ಕಾಣಬರಂತ್ರದೆ. ಹರಿದಾಸರು ತಮ್ಮ ವಂತ್ತಾ ಭಗವಂತನ ನಡುವೆ. ಇರಿಸಿಕೊಂಡ 

ನಂಟಂ, ಸಂಬಂಧ ಒಂದಾದರೆ, ಹಾಗೆಯೆ ತವಂಗೂ ತಮ್ಮ ಸಂತ್ರೈಣ ಸಮಾಜ- 

ಲೋಕಕ್ಕೂ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಬಂಧವಿರಿಸಿಕೊಂಡವರೆಂಬಂದಂ ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಿಳಿದಂ 

ಬರುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನ ಒಲುವೆಂಯ - ಹಲುಬುವಿಕೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೆ, ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಣ 
ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತೂ ಕೆಲವು ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಅವರ ಆ ಅನುಭಾವ 

(Mysticism) ದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾರೆ, ಒಳಗಿನ 
ದನ್ನು, ತೆವಣಲವನ್ನೂ ದೃಂದ್ಕಾ ಸದೃಂದ್ಯವನ್ನೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದಾರೆ. ಛಗವಂತನೆದಂರಂ 

ಹೀಗೆ : ಬಿಚ್ಚಾಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಶೋಡಿಕೊಂಡಂದಂ ದೇವರಿಗಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಲೋಗರಿಗೂ 
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ತಿಳಿಯಂವಂತಾಗಿದೆ. ಇಹದ ಬದುಕಿನ ಅನೇಕ ವಂಖ-ವಮಂಜಲಂಗಳನ್ನೂ, ಸಂಕಟ ಆಸೆ- 

ನೋವನ್ನೂ ಸಹಜ ಅನಂಕಂಪದಿಂದ ತಿಳಿಸಿದಾರೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸಿದಾರೆ, ಕನಕ 

ದಾಸರಂತೆ ವಿಡಂಬನೆ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಪುಸಂದರುತೆ ಮರುಗಿದರೂ ಇನ್ನೂ ಹೀ ಗೆಯೇ ? 

ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿ ಸಿದಾರೆ' ಇದೆಲ್ಲ ಹರಿದಾಸರ ಶೈಲಿ, ವಿಧಾನಗಳಂ, 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ, ಅವರ ಅಂದಂದಿನ ಅನುಭವ ವಿಂಡಿಸಿದ, ಪ್ರಕಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ 

ಲಕ್ಷಿ ದೇ ವಿಯ ಚೆಲುವು ಕಂಡ ಪುರಂದರರು ನಕ್ಕು ಹೇಳಿದರು : ಸಾಹಿತ್ಯ, 

Hd ನ ಹಾಯಾಡೇವಿಂತೆ: ಪ ಮರುಳು ಮಾಡಿಕೆ ಜ್ಷೀ-ಮಾಯಾದೆ ಪಗ 

ಇರುಳು ಹಗಲು ವಿಕವಾಗಿ-ಹರಿಯು ನಿನ್ನೆ ಬಿಡದಿಪ್ಪಂತೆ ॥ ಅ.ಪ. ॥ 

ಮಕ್ಕ ಳು ಪಡದರೆ ನಿನ್ನ ಚೊಕ್ಕತನವು ಪೋಪುದೆಂದು 

ಪೊಕ್ಕು ಸೊಳು ಮಕ್ಕಳೆ ಪಡೆಮ-ಕಕ್ಕುಲಾತಿ ಪಡುವಂತೆ ॥ 

ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೆ ಜಗದ್ಧಾ ಶ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಲುಗೆ ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿಯೂ 
ಆಗುತ್ತದೆ. "ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡಂವುದಂ ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ'' ದಾಸರ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಆದರೆ, 
ಮಡಿಮಾಡಂವ ಬಗೆಯರಿಯದೆ ಗಂಂಡಂವಂಣುಗನ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ವಜಳಂಗೆದ್ದು ವಂಡೆ 

ನೋವು ತಂದುಕೊಂಬ ಮಂಡಿಯೆಂದರೆ ಮೂರ್ಮಾರಂ ಹಾರುವ ಬಿಕೆನಾಸಿಗಳನ್ನೂ 

ಕಂಡು, ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಮಡಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೆ ೀಷಿಸಿದರು. ಉದಯಾಸ್ತಮಾನಗಳೆರಡಂ' ಕೊಳಗ 

ಮಾಡಿ ಅಳೆಯುವ ವಿಧಾನ-ಕಲ್ಬ ನೆ ನವನವೀನ. ಹೊರಗಡೆ ಡಂಭಕ್ಕೆ, ಬೂಟೂಟಿಕೆಗೆ 

ಸ್ನಾನ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ವಂಂತ್ರ, ಜಪ, ಇವೆಲ್ಲ ದಾಸರಂ ಕೆಂಡರರ, 
“ಉದರ ವೈರಾಗ್ಯ ವಿದು ನಮ್ಮ ಪದಂವಂನಾಭನಲಿ ಲೇಶ ಭಸುತಿಯಿಲ್ಲ'' ಜೆಂದರಂ, 

ಆಕ್ಕಿಯಿದ್ದೂ ಭಕ್ಷ ರಾಗಿ ತಂದವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, “ಬೋಳಿ ನಿನಗೆಪ್ಛೆ ಸೊಕ್ಕೂ'' 
ಎಂದು ದಾಸರನ್ನು ಅಪನಿಂದಿಸಿದವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೆ ದಾಸರು ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ 
ಬಾಗಿಲನ್ನು ರಪ್ಪನೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ “ಕದವ ಮುಚ್ಚಿದಳಿದೆಕೊ ಗಯ್ಯಾಳಿ'' 

ಎಂದು ಹಾಡಿದರು. ಈಗಲೂ ಅದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವಂಂದರದರಿದಿರುವುದೊ ಉಂಟಂ. 
ಎಲ್ಲೊ ಜಾತ್ರೆ, ಸಿಡಿ ಕೋಣನ ಕಡಿತ ಕಂಡ ಕನಕರು “ವಿಕ್ಕನಾತಿ, ಜಕ್ಕಿಣಿ 
ನೂರೆಂಟು ದೈವವೇಕೆ, ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಹೊಡೆತವೇಕೆ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಟ್ಟುವುದೇಕೆಂದಂ'' 

ಮರುಗಿ ಹೇಳಿದರು. “ನಿಂದಕರಿರಬೇಕು, ನಿಂದಕರು' ಎಂದ ದಾಸರು, “ಹಂದಿಯಿಂದ್ಮರೆ 
ಕೇರಿ ಹ್ಯಾ ಗೆ ಶುದ್ಧವೊ ಹಾಗೆ''-ಎಂದು ಆಡಿದಾಗ ಆ ನಿಂದಕರ ಮಂಖವನಾಗಿದ್ದಾ ತು ? 

ಹರಿದಾಸ ರ ನಿಂದಿಸ ಬೇಡ ಪ್ರಾಣಿ- -ಮನುಜ-ಕನಕದಾಸರ ಕಬ್ಬಲಿಗನೆಂದಂ ಕೆರೆಯಂ 

ಬೇಡಿರೊ, ಎಂದಂತೆಯೆ ಗೋಪೀಜನಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲನಿಗಲ್ಲದೆ ಈ ಪರಿಯ 

ಸೊಬಗಾವ ದೇವರಲ್ಲೂ ಕಾಣೆನೆಂದು ಹಾಡಿ ಬಣ್ಣ. ಸಿದರೆ, ತಂಬೂರಿ ವಿಕಾಟಿದವ, 

ಭನಾಬಿ ್ಲದಾಟಿದವನಂತೆಯ ತಂಬೂರಿ ವಿಣಟಿದ ಗರಿಗೆ ಪೃತಿಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ 
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ಬಗೆಬಗೆಯ ರೂಪ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ತಾವು ಕೆಂಡಾನಂದಿಸಿದ 

ಅನುಭವ-ಅನುಭಾವಕ್ಕೂ ಹಾಡಿನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದ ಹರಿದಾಸರ ಹೆಚ್ಚಳ. ಅದೇ 

ಮಾರ್ಗ, ಅದೇ ಪಂಥ ನಿರ್ಮಿತಿ, ಪುರಂದರದಾಸರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ನೂರಾರಂ ರಚನೆಗಳಿವೆ, 

ಹಿಳ್ಳಾರಿಗೀತೆಯನಲ ರಚಿಸಿ ಹಾಡಿದಂತೆಯೆ, ದಿವ್ಯ ಮಶಿದಾಯಿನಿಯಾದ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು 

ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮು( 0ದೆ, ಮನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಸಂವ ಅವರ ಕಲಾವಂತಿಕೆ, ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಂಯಲ್ಲಿ 

ಆಂಥ ಅನೇಕ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳಿವೆಯೆಂದಂ ಸಾದರ ಪಡಿಸುವಂತಿದೆ : 

ನಲಿದಾಡೆ ಎನ್ನ ನಾಲಗೆ ಮೇಲೆ-ಸರಸ್ಥ ೃತಿದೇವಿ I 

ಕುಣಿದಾಡೆ ಎನ್ನ ನಾಲಗೆಮೇಲೆ.. 

ಫಲುಘಲು ಘಲ್ಲು ಗೆಜ್ಜೆಯ ನಾದ | ಭಳಿಭಳಿರೆಂಬಂದುಗೆ ॥ 
ಹೊಳೆವ ಬೆರೆಳುಂಗುರ ಕಿಣಕಿಣಿನಾದೆ | ಎಳೆಯ ಮಾವಿನ । 

ತಳಿರ ಪೋಲುವ ದಿದ್ಯಪಾದ | ಚೆಲ್ಮಪೆಂಡೆಯ ಭೇದ ॥ 

,..ನಲಿವ ಯುಗಳಜಂಘೆ । ...ಹೊಳೆವ ಸುಗುಣಿಯೆಂ... 

ಇದು ಗೇಯಗಂಣದಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಭಾವಗೀತೆಯೂ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ದಾಸರ 
ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಸೋದಾಹರಣೆಯಾಗಿಬೆ, 

ದೇವರ ಕೃಪೆ, ಅವನ ಕರುಣೆ, ಅವನ ಸೇವೆಗೈದರೆ ಆತ ವಂಣಿವ ರೀತಿ ಕುರಿತು 
ದಾಸರು ಮೈಮರೆತು ಹಾಡಂತ್ತಾರೆ ; 

ಹೂವ ತರುವರ ಬನೆಗೆ ಹುಲ್ಲ ತರುವ 

ಅವ್ವ ಲಕುಮಾರಮಣ ಅವಗಿಲ್ಲ ಗರುವ ॥ ಪ ॥ 

ತೊಂಡರಾಮನೆಗಳಲಿ (ತೊಂಡುಗೆಲಸವ ಗೈವ) 

ಪಾಂಡವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳ ತೊಳೆದ | ಚ 

ಅಂಡಜಾಸನ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರವಿಕ್ಕಲನು | ` 
ಶೊಂಡರಿಗೆ ತೊಂಡನಾದ ಹಿಂಡು ಬೈ ವರ ಗುಡ ॥ 

ಆತ ಒಲಿದು, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಸಾದಂತೆಯೆ, ಆನೇಕ ದೈವಗಳ ಗಂಡನೂ ಅಹುದಂ ; 

ಇದು ಪುರಂದರರ ಹರಿಪಾರಮ್ಯ 'ಪ್ರಸಾರವೂ ಹೌದು, 

ಶ್ರೀಕೃ ಷ್ಣ ನಂ ಗೋವು ಕಾಯ್ದ ರೀತಿಯನ್ನು ವಿಜಯದಾಸರಂ ಬಣ್ಣಿಸಿರುವ ರೀತಿ 

ಅವರ ಸಾಹಿತಿ- ಮನೋಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ... 
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ಕಾಟೆನಾವಕ್ಸವೆ ಹರಿಕಾದನಾ ಮೋದದಿಂದ ಮಾಧವ ॥ಪ॥ 

ವೇದವೇದ್ಯ ಸಾಧುವಿನುಶ ರಾಧಿಕಾರಮಣ ಕೃಷ್ಣ ॥ಅ.ಪ.॥ 

ಎಳೆಯಗರಿಕೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಿ ನೆರೆದು ವಸ್ತುಗಳನೆ ನಿಲಿಸಿ, 

ಕೊಳಲು ತನ್ನ ಕೈಲಿ ಪಿಡಿದು ಮುರಳಿಗಾನ ಮಾಡುತ್ತ | ಕಾದನಾ 1 

ಎಂದು ತಿಂಗಳ ಕರುಗಳು 

ಇಂದಿರೇಶನು ಮೇಯಿಸಲು 

ಒಂದು ವರುಷ ಕರುಗಳೆಂತೆ 

ಆನಂದದಿಂದ ಬೆಳೆದವು. .. 

ಅಜಗಳಂತೆ ಕರುಗಳು ಗಜಗಳೆಂತೆ ಆದವು 

ತ್ರಿಜಗದೊಡೆಯ ವಿಜಯವಿಶ್ಮಲ ವ್ರಜಕೆ ದೊರೆಯಾಳುವೆ... 

ನಕದುಸರು ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಉಪ್ಪವಡಿಪವ ಬಗೆಯಾದರೂ ಎಂಥದು : 

ಮೂಡುಗಡೆ ಮುಗಿಲು ಕೆಂಪಾದುದಡವಿಯ ತಾಮ್ರ 

ಚೂಡ ಕುಳ್ಗೋದರವು ಕೋಗಿಲೆಗಳುಲಿಯಾತಿರೆ. ॥ 

ನಾಡನಾನಾ ಶಪೋಧನರು ತತ್ಕಾಲದಲಿ | 

ಬೀಡ ಹೊರವಂಟು ನಡೆದುದು. ॥ 

'ಗದಿರನನಿವಿಂಹ ತಂರಕೆಗಳಂ ಮಂಸಳಿಸೆ : ವಂತಂಗ ಪರ್ವತವ ಆಅಡೆರಿಬಂದನಂ, .. 

»ದು ಕವಿಗಳಾದ ಕನಕದಾಸರು ಹಾಡಿರುವ ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ಸಾಹಿತಿಯೆನಿಸದೆ ? 
ಗೆಯ ಅವರಲೋಕಾನಂಭವವೊ 

ಬಾಯಿನಾರಿದ ಮೇಲೆ ಏಕಾಂತವೇ | 

ತಾಯಿತೀರಿದ ಮೇಲೆ ತವರಾಸೆಯೆ ॥ ಪ ॥ 
ಕಣ್ಣು ಕೆಟ್ಟಿಮೇಲೆ ಕಡುರೂಪಚೆಲ್ಜಿಕೆಯೆ 1 

ಬಣ್ಣಗುಂದಿದ ಮೇಲೆ ಬಹುಮಾನವೆ | ( 

ಪುಣ್ಯ ತೀರಿದ ಮೇಲೆ ಪರಲೋಕ ಸಾಧ್ಯವೆ | 

ಸುಣ್ಣವಿಲ್ಲದ ವೀಳ್ಮವದು ಸ್ಥಾದುಮಯವೆ? ॥೧॥ 

ಕಿಲುಬಿನಾ ಬಟ್ಟಲೊಳು ಹುಳಿ ಕಲಿಸಿ ಉಣಬಹುದೆ 
ಚಳಿಯುರಿಗೆ ಚಂದನದ ಲೇಪ ಹಿತವೆ | 

~ ಮೊಲೆ ಬಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣಿನೊಳು ಮೋಹಕ್ಕೆ ಸೊಗಸಹುದೆ 
ಬೆಲೆ ಬಿದ್ದಸರಕಿನೊಳು ಲಾಭವುಂಟೆ ? 1೨8 
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ಹಾಗೆಯೆ 

ಕುಸುಮದೊಳು ಗಂಧವೊ ಗಂಧದೊಳು ಕುಸುಮವೋ | 

ಕಂಸುಮ ಗೆಂಧಗಳೆರಡು ಫ್ರಾಣದೊಳಗೊ... 

ಎಂಬೆಡೆ ಆದರ ಕಾವ್ಯಪ್ಪಜ್ಞೆಯ ಜತೆಗಿರುವ ಅನುಭಾವಿತನ ಸಹ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಪ್ರರಂದರರಲ್ಲಂತೂ ಕೃಷ್ಣನ ಚೆಲುವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟ ಅನೇಕ ಭಕ್ತಿಯಂತ ಭಾವಗೀತೆ 
ಇವೆ. ಅದರ ಒಂದು ತುಣಂಕಃ ಗವಂನಾರ್ಹ ; 

ಚಿಂದವ ನೋಡಿರೆ-ಗೋಕುಲಾ- 1 

ನಂದನೆ ಮೂರುತಿಯ ॥ಪ॥ 

ಅಂದುಗೆ ಕಡಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಧರಿಸಿ 1 

ಧಿಂ ಧಿಂ ಧಿಮಿಕೆಂದು ಕುಣಿವ ಕೃಷ್ಣನ ॥ ಆ,ಪ, ॥ 

ಕೊರಳ ಪದಕಹಾರ ಬಿಗಿದು 1 
ತರಳರೆಲ್ಲರ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ॥ 

ಕುರುಳುಗೂದಲ ಅರೆಳೆಲೆಯಂ ॥ 

ವಿಂರು-ಮಿರುಗುತ ಮೆರೆವ ಕೃಷ್ಣನ ॥ ೧ ॥ 

ಉಡೆಯ ಗಂಟೆ ಫಣಫಣಿಸುತ । 

ನುಡಿಯೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಪಿಡಿದುಕೊಂಡು ಗ 

ನಡೆದಾಡುತ ಸಡಗರದಲಿ | 

ಬೆಡಗ ಮಾಡಿ ಆಡುವ ರಂಗನ ॥೨॥ 

ಇಲ್ಲಿ ಸಹಜ ವರ್ಣನೆಯ ಚಿತ್ರಣವಿದೆ. ಹಾಗೆಯೆ ದಾಸರ ನೃತ್ಯಪ್ರಚ್ಛೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಓಡಗೂಡಿ ಮೈವೆತ್ವಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ : 

“ಕಾಡು ಕಿಚ್ಚು ಮಂಸುಕಿ ಗೋವ- | _ 

ವಾಡಿಯು ಬೆಂದದ್ದು ನೋಡಿ । 

ಈಡಿಲ್ಲದ ಉರಿಯ ತೀಡಿದ 1 

ಅತ್ವತ್ವತ್ವತ್ವತ್ವತ್ವ ॥ 

ಬೇಡಿದೆ ನರಗಳನೀವ ॥ 
ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಲೀಲೆಯ । 

ರೂಢಿಯೊಳೀತನ ಸಮರು ಯಾರು | 

ಇಲ್ಲಲ್ಲಲಿಲಿಲಿರಿಲಿ 8 
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ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಕಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳೇನಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇಳುತ್ತದಷ್ಛೆ. ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ 

ಆದ್ಕಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ತೆರನಾದ ಅನೇಕ ಸರಳ 
ಸಂಂದರೆ ರಚನೆಗಳು ಅದೆಷ್ಟೊ ಇವೆ, 

ಹರಿದಾಸರಂ ತಾವು ಕಂಡ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 

ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತನೆಗರಿತೊ ಅರಿಯದೆಯೋ 

ಮಾಡಂವಂಥ ಕಾರ್ಯ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆಯ ದಾಸರ ಚೂಪು ವಿವರ್ಶೆ, ಎಚ್ಚರದ 

ನಂಡಿ. ಇದಂ ಕೇವಲ ಆದರ್ಶವೆನಿಸದೆ, ' ಅನಂಸರಣೇಯ ಎಂದೂ ಅನ್ನಿಸಂತ್ತದೆ. 

“ನೇಮದಿಲ್ಲದ ಹೋವಂವೇತಕಯ್ಯ-ರ9ವಂನಾವಂವಲ್ಲದೆ ವಂತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬೇರೊಂದೆ 

ಅಂಬರ ತೊರೆಯಲೇಕಿ ತಾಂಬೂಲ ಬಿಡಲೇಕೆ 

ಡಂಭತನದಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲೇಶಕೆ, .. 

ವಿಜಯದಾಸರು ಒಂದು ನಂಡಿ ತುಂಬ ಸಹಜವಾಗಿದೆ : 

ಪರಮ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ನೋಡಿ ಸಂಕಟಪಟ್ಟಿರೆ 

ಗಿರಿಗೆ ಮಸ್ತಕೆವಿಟ್ಟು > ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾದಂತೆ... 

ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ಈಡೇರಂವ್ರದೂ ಅಪರೂಪವೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾನಾಗಿ ಒದಗಿ. 

ಬಂದಷ್ಟರಲ್ಲಿ “ಯದೃಚ್ಛಾಲಾಭ" ಸಂತುಷ್ಟೌ'' . ಎಂಬಂತಿರಬೇಕೆಂಬಂದೆ ದಾಸರ 
ಮಾತು, 

ಹರಿಮಾಡ್ಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಅನುಭವಿಸಲೇ ಬೇಕು 

ಸರಸಿಜ ಭವಾದ್ಯರಿಗೆ ಬಿಡದು '॥ ಪ. ॥ 

ವರಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪದಲಿ ಮಾರಿವವರುಂಟೆ ನಿಂ 

`` ದಿರದಾವ ಜನುಮವಾಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಅಪು 

ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಮಾಜದ ವಂನಂಷ್ಯನಿರ್ಮಿತವೇ ಆದ ಜಾತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಗ್ಗೆ ದಾಸರಂ 

ನಿಚಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ (ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಡೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ), ' "ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲ್ಲ, 
ತಚೆರಣೆಯಿಂದ ಹೊಲೆಯನೆ''ನ್ನೂವ ಅವರ ಸಂಳುದಿ ನಿಡಿದಾದದ್ದು. ವಿಜಯದಾಸರದ್ದೆ 
ಸಬ್ಬ ಕಂರಿತ ಸುಳಾದಿ, ತುಂಬ ಮಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕ ಆಗಿದೆ. 

ಹಬ್ಬಗಳಿವೆ ಕೇಳಿ ಊರ್ಬಿಯೊಳಗೆ ವೈ 

ದರ್ಭಿರಮಣನೆ ಕರುಣಾಬ್ಲಿಯೊಲಿದ ಬಳಿಕ 

ಒಟ್ಟರಕಾಡಿ ಬೇಡಿಹಬ್ಬ ಮಾಡಿದರಿಂದ 

ಉಬ್ಬುತೀರದುಣಣೊ ಬುದ್ಭುದ ಜನರಿಗೆ 
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,..ಕಾವುಕ್ಟ್ರೋಧಂಗಳೆ ಬಿಡುವುದೇ ಬಲುಹಬ್ಬ 

:ನೇಮನಿಷೈೆ ನಿತ್ಯ ಮಾಳ್ಬುದೇ ಬಲುಹಬ್ಬ 
“ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳ ಪೂಜಿಸುವುದೇ ಹಬ್ಬ 

''ಯಣರೂಪವಾಗದ ಸಂಸಾರವೆ ಹಬ್ಬ... 

ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಂತನೆ, ಸದಾಚಾರಕ್ಕೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ. ಅಬ್ಬರ, ಆಡಂಬರ ಇಲ್ಲ. “ದಂಪತಿಗಳಂ 

ಏಕವಾಗಿಪ್ಪ ದೇಹಬ್ಬ ಶರಪದಂತೆ ವಿಜಯವಿಠಲ 'ಹೊಳೇವುದೇಹಬ್ಬ"” ಎಂಬ ವಬಗಿವು 
ರವಂಣೀಯವನಿಸುತ್ತು ದೆ, 

ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ “ಮಧ್ಯ ಮುತ ಪ್ರಭಾನ ' 

ಹಂದಾಸರದ್ದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ವಂತಸಾಹಿತ್ಯ, ಹೌದಂ. ಅದರಿಂದ, ಅವರ 

ಸಾಹಿತ್ಕಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಕುರಿತು ಶಿಳಿಸಂವಾಗ ಅನರಂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ, ಬಿತ್ತರಿಸಿದ, ಬದಂಕಿದ 

ಮತ! ಸಂಪ ್ರಿದಾಯನಿಷೆ ಮರೆಯಂವಂತಿಲ್ಲ. ಹರಿಭಕ್ತಿ ಬಿತ್ಸೆರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ 

ಮಧ್ವವಂತ ಪ್ರಸಾರ ಹರಿದಾಸರ ಪಂಯಖ್ಯಗುರಿ. ವಿಜಯದಾಸರಿಂದಾಚೆಗಂಠೂ ದಾಸ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮತೀಯ, ಶಾಸ್ತಿ ಸ್ರ್ರೀಯವಾಗಿರಂವುದನ್ನು ನಾವು ವಂನಗಾಣ 

ಬಹುದಂ. ಪ್ರಮೇಯ ಭಾಗ ಸುಳಾದಿ, ಸಾಧನ ಸುಳಾದಿ, 'ತೀರ್ಥಕ್ಷೇ ತ್ರ ವಹಿಮಾ 

ಸುಳಾದಿ, ಇವೆಲ್ಲ ವಂತ ಪ್ರಸಾರ-ಮಂತನಿಷ್ಠೆಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದವುಗಳಾಗಿವೆ, ""ಆದರೆ 

ವಿಜಯದಾಸರ ದೃಷ್ಟಿ ಕೇವಲ ಶಬ್ದ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳದೆ ಸ್ಥಾನಂಭವದಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರದ 
ಮರ್ಮೂವನ್ನೂ ತಿಳಿಯಲು ತೊಡೆಗಿದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ . ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ 

ಮಾಧಂರವೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಒದಗಿಬಂದಿದೆ. ಹಂಟ್ಸೆನಿಂದ, . ಬೆಳೆದ. ಗಂರಂ 

ಪರಂಪರೆಯಿಂದ, ಲೋಕ:ನುಂಭವದಿಂದ, ಅವರು ನೀಡೆಂವ. ಉದಾಹರಣೆ, ಪ್ರಮಾಣ, 
ಸೂಕ್ತಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರೇವಂ ಅನಂಭವಗಳೆರಡೂ ವೇದ್ಯ ಆಗುತ್ತವೆ. 

ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲಂಪೈ ರಿಗೆಯಾಗುವುದ”, '“ದುರುಳಮನ ನಿಲಿಸ ಂವುದಂ ಸುರರಿಗಳ 

ವಲ್ಲ", ಗೆ ಮಲಿನ ವಸ್ಟ ಸ್ವೃಹಸನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ : ಕೊಸರಿ ಬಂಡಿಗೆ ಬೀಸಿ 'ದಿಂಸಂ 
ಕದೆ ಬಡಿಯಲು : ಪಸನಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ತಾಕಿಸಲಂ ಮಲಿನ ಬಿಟ್ಟು : ಅಸಿತ ಹಿಂಡಾಗಿ 

ರಂಜಿಸಂವುದಂ ಬಿಳಪಿಲಿ'' ಎಬೆಡೆ ವಂನಶುಭ್ಣ ಸ ತೆಯನ್ನೂ ಗವನು 'ಅವರಂ ನೀಡಿರುವ 

ಹೋಲಿಕೆ, ತುಂಬ ಸಹಜವಾಗಿದೆ. 

ಸಾಹಿತಿ, ಕವಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಿಸಲೋಸುಗ, 
ಭಾಷೆಯಂನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಂವನಷ್ಟೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕ್ಕಿ, ಉಪನೆ, ಆತ ಆ ಹೋಲಿಕೆ 

ನೀಡುವುದರೆ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಬರಂವಂತೆ ಪ್ರಯಶ್ನಿಸುವುದಂ. 

ಇದಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಯ ಗಂಣ ತಿಳಿದವರು, ಲಕ್ಷ್ಮಣಕಾರರಂ "'ವಕ್ಚವ್ಯಾಪಾರ''ವೆಂದೂ ಹೇಳಂವು 
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ದಂಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಪೃತಿಭೆಯೆ ಕವಿಯೆ ಜೀವಾಳೆ, ಕನಿ ಬಳಸಂವ ಹೋಲಿಕೆ, ಜನರಿಗೆ 

ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪುವಂತಿದ್ದರೆ ಕಾವ್ಯದ ಖ್ಯಾತಿ, ಸೊಗಸಂ ಹೆಚ್ಚು: ತ್ತದೆ. ವಿಜಯ 

ದಾಸರು ಶತ್ವ-ಶುಸ್ಕ್ರ-ವಿವರಣೆ ನೀಡಂವಲ್ಲಿ ಬಳಸಂವ ಹೋಲಿಕೆ, ಅನೇಕೆಡೆ ಸುಲಭ 
ವಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಕೃತಿಗಳಂ ಕೇವಲ ಶಾಸ್ತ್ರವೆನಿಸದೆ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಕೂಡೆ ಎಂದೆನ್ನಿಸಿ 

ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. 
ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಂಳೃವೆನ್ನಲಂ ಈ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ 

ಬಂದ ದಾಸರು ಬಳಸಿರಂವ ಉಪವೆಂಗಳೂ ಕಾರಣವೆನ್ನಿ ಸಂತ್ರದೆ. ಉಪವೆಂ, ಅಲಂಕಾರ, 

ಶೈಲಿ, ಭಾಷೆಯ ಬಳೆಕೆ ಹಾಗೂ ಭಾಷೆಯ ವೋಲಣ ಪ್ರಭುತ್ವ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ 

ಕೃತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳೆಯುತ್ತದೆಯೊ ಹಾಗೆಯೆಂ ಸಾಹಿತಿಯ 
ಕವಿಯ! ಕೃತಿಕಾರನ ಪ್ರತಿಭೆ, ಅಂತಃಸತ್ವ ಬ್ಯೋತಕ. ಹರಿದಾಸರಉಪವೆಂಗಳು 

ಕೇವಲ ಕವಿಲೋಕದ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ... ಕವಿಸಮಯಂದ ಹೋಲಿಕೆಗಳಂತೆಯೂ 
. ಅಲ್ಲ. ಅವರದ್ದೆ ಲೋಕಾನಂಭವ ಟಂಕಿಸಿದ ನಿಜವಾದ ಉಪಮೆಗಳು. ದೈನಂದಿನ 

ಬದಂಕೆನಿಂದ, ಪೌರಾಣಿಕೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ-ಭಾಗವತ 'ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳಿಂದ ಒಡಮೂಡಿ, ಆರಿಸಿ 

ಬಂದ ಮೌಕ್ಟಿಕ ಅವು, 

ಭಾಗವತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಂ ಬಳಸಿರುವ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು 

ಉದಾಹರಿಸಬಹಂದಂ : 

ಬಿಡುವರು ಅಭನರ ಗಣಿಕಿಯರು ನೆರೆ 

ಬಿಡುವುವು ವಿಫಲತರುವ ದ್ವಿಜಗೆಣ 
ಬಿಡುವನಂ ಜಾರ ಪರವಧುವನು ತೆರೆದಿನ್ನಾ 

ಇವು ದಿಟವಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಪಲ್ಲಭನೊಳು 

ಅಕಟಕಟ ರಂಗೆ ವಿಠ್ಠಲನು ಕರುಣಿಯೆ ॥ 

ಇಲ್ಲಿರಂವ ಕಟಂವಾದ ನೋವು! ಅದರಲ್ಲಿರಂವ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಂತಿಕೆ! ಇಂಥ ಉಪವೆಂಗಳನೇಕ, 
ವಿಜಯದಾಸರಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ, ""ಭಾಷೆಹೀನರ ಆಸೆ, ಪ್ರಾಣಘಾಸೆ-ಬ್ಯಾಸತ್ತು ಬ್ಯಾಲಿಯ 
ಮ್ಯಾಲೊರಗಿದಂತೆ"', ""ಪ್ರರುಷನಾರಿಯ ವೇಷದಂತೆ'' ಎಂದಂ ಬರಂತ್ವದೆ, ಇದಲ್ಲದೆ, 

“ಜಾಲೀಯ ಮರದಂತೆ ದುರ್ಜನರು'' 

':ಸೆಗಣೆಯವನೊಡನೆ ಸರಸವಾಡುವುದಕ್ಕೆಂತ 

ಗೆಂಧದವನೊಡನೆ ಗುದ್ಧಾಡುವುದೆ ಲೇಸು" 

“ಸಾಲವ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮೆದ್ಯಂತೆ'' 

“ಬಾಲಕನ ಕಲಭಾಷೆ ಜನನಿಯುಕೇಳಿ ಸುಖಪಡುವಂತೆ'' 

ಮೊದಲಾದವೊ ಗಮನಾರ್ಹ, 
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ಒಟ್ಟಾರೆ, ಹರಿದಾಸರ ಉಪಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶವಿರುತ್ತದೆ. ' ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ, 
ತತ್ವ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಉಪವೆಂಗಳು ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯಸತ್ವವೀಯಂತ್ಹವೆ, 

ರೂಪಕ 

ಹರಿಯ ನಾಮವನ್ನು “ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆ'' ರೂಪಕದ ಮೂಲಕ ಹಾಡಿರುವ 
ಶ್ರೀಪುರಂದರರ ಕೃತಿ ಈಗಲೂ ಬಹಂಜನಪ್ರಿಯ, 

““ಮಾನಸಪೂಜೆ'' ಭಕುತಿ" ವಿಧಾನದಲ್ಲೊಂದಂ. ಈ ವಿಧಾನವನಂಸರಿಸುವಲ್ಲಿ 
ರೂಪಕಾಲಂಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿರುವ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಒಂದಂ ಗಂಣ ಕೇಳಂಗನ ವಂನಸ್ಸನ್ನೂ 

ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲಂಪುತ್ತದೆ ; ''ಗಾತ್ರವೇ ಮಂದಿರ ಹೃದಯಂವೇ ಮಂಟಪ, ನೇತ್ರವೆ 
ಮಹಾದೀಪ.'' ಅದೇ ರೀತಿ, ಕನಕದಾಸರು ರಾಗಿ-ಭತ್ತದ ಜಗಳವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ, ದಲಿತ- 
ಉಚ್ಛವರ್ಗದವರ ನಡುವೆ ನಡೆವ ಯಾದವೀ ಕಲಹ ಸಮೀಕರಿಸಿ ರೂಪಕವಾಗಿ 

ರಚಿಸಿರುವ 'ರಾವಂಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆ' ಒಂದಂ ವಿಡಂಬನ ಕಾವ್ಯವಾಗಿ, ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಒಬ್ಬ 

ನೊಂದವನ ಕೂಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲಂತ್ಯದೆ, ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರಂವ ಪ್ರಯಂಕ್ಷೆ, ಈಗ ಮಂಂದಂವರಿಯಲಂ ಹೋಗದೆ, ಹರಿದಾಸರ ಶೈಲಿ- 

ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆಯ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತು ತಿಳಿಸಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹರಿದಾಸರ 
ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕುರಿತ ಸಮಾಕ್ಷಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. 

ಶೈಲಿ 

ಶೈಲಿ ಎಂದಾಗ ಹರಿದಾಸರ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳಂ ಅವುಗಳ ವಿವಿಧ ನಡೆ ಒಮ್ಮೊಲೆ 

ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ-ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಸರಳತೆ ಇದ್ದಂತೆ, ಪುರಂದರರ 
ಶೈಲಿಯೆ: ಒಂದು ವಿಧ, ಕನಕದಾಸರ ಶೈಲಿ ಸರಳ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಪ್ರಾನ 

ಪ್ರಿಯರೋ. ' ಸವಣಸಪ್ರಿಯರೊ, ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಶೈಲಿಯನ್ನೂ ಜಟಿಲ ಆಗಿಸುತ್ತಾರೆ, 
ವಿಜಯದಾಸರು, ಗೋಪಾಲದಾಸರು, ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಂಗಳ ' ಶೈಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು 

ಕಡಿಮೆ ಜಟಿಲವೆಂದೆ ಹೇಳಬೇಕು. ವಿಜಯಂದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಗೋಪಾಲದಾಸ 
ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಸ ಹೆಚ್ಚು. ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಂಡಿತ್ಯವಿದ್ದ ವರು. 

ಪುರಾಣ, ಶಾಸ್ತ್ರವೇತ್ತರು.  ಆಶಂಕವಿಗಳು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಶೈಲಿ ಅರ್ಥ 

ಯಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವೆ ಆದರೊ ಅವರಂ ತಮ್ಮ ಭಾವಿಂನಿಷಟ್ಟದಿಯ 'ಹರಿಕಥಾ- 
ಮೃತಸಾರೆ' ಹಾಗೂ ತ್ರಿಪದಿ ಛೆಂದದ 'ತತ್ತ ಸುವ್ಯಾಲಿ'ಗಳನ್ನಿ ಸರಳ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ 
ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತನಗೆ ತೋಚಿದ ವರತ, ನಂಡಿವಂತ್ತೂ, ಸಮಾಜದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, 

ದೇವಾಲಯಂ ಕೊಳಂ.ತಟಾಕ-ಪ್ರಕೃತಿ, ಅನಂಭವ ಏನಾದರೊಂದನ್ನು ತನ್ನ ಕೈತಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿ- 

ಸಾಹಿತಿ ಒಡಮೂಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಇತರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಗಮಂನಿಸಂವಲ್ಲಿ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ 
ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಯಬರಂತ್ತದೆ, ಅವನ ಬರೆಹ, ಬರವಣಿಗೆಯ ನಡೆ-ನಂಡಿ ಪರಿಚಯ 
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ಇದೇ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಬಹುದು-ಶೈ! ಲಿಯೆನ್ನು "ಭಾಷೆ ಭಾವಗಳ ಸವಂರಸ 

ಸಂಯೋಜನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದಂಂಟಂ. ಶೈಲಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬರವಣಿಗೆ ನೀರಸ 

ವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಗುಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆನಂದ ಸೊನ್ನೆ ಯೆಂ 1 

ಸಾಹಿತ್ಯ-ಶೈಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧ, ಸಾವಿಕಾಪ್ಯ ಬಹಳ. ಶೈಲಿಯೆ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದೂ ಹೇಳೆಂವು 

ದುಂಟು, ಶೈಲಿಯ ಹೆಗ್ಗು ರಂತಂ ವ್ಯಕ್ತಿತೆ. ಹೇಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ದೈವಿಕ 

ಪಾಗಿ, ಭುವೋ: ತೃಷ ರ್ಷದಿಂದ, ಉಚ್ಚೆ ವಸ್ಥೆ ಯೆಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೆಗೊಳಿಸಿ ರೂಪಾಂತರ 

ಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಗಾಂಭೀ ರ್ಚುವೂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೂ; ಕೊಡಿಕೊಂಡಂ ಅದೇ 

ಶೈಲಿಯೆನ್ನಿ. ಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳಂ, ಅವರೆ 

ಭಂದೋತೆ ೈರ್ಷಕ್ಕೆ, ಗಾಂಭೀರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತವೆ. ಫರಂದರದಸರ ಕೃಷ್ಣ 

ಲೀಲಾವಿನೋದ-ಯಶೋದೆಯ ಪ್ರೇವೆ,  ವಾಶ್ಸಲ್ಯ, ಚಿತ್ರಣಗಳಂ ವಿಪುಲವಾಗಿವೆ. 

ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅವರವರ ಶೈಲಯಿಂದ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತೆ ಪ್ಲ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳು ತ್ತದೆ. 
ಕೆನಕದಾಸೆರು ಒಮ್ಮೊಮೆ ವರ್ಣನೆ, ಪ್ರಾಸ ಜಟಿಅತೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತೆವಾಗಂತ್ತಾ 
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ಆಗುತ್ತದೆ. 

ಡೊಂಕು ಬಾಲದ ನಾಯಕರೆ ಅಲ್ಲೇನೊಟದೆ ಮಾಡಿದಿರಿ 

ಕಣಕ ಕುಟ್ಟೋ ಅಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ 1 '` 

ಹಣಿಕಿ ಇಣಿಕಿ ನೋಡುವಿರಿ, .. 

ಕಣಕವ ಕುಟ್ಟುವ ಒನಕೇಲ ಬಡಿದರೆ 
ಕೈಕುಂಯ್ ರಂಗಪ ಪಾಡುನಿರಿ 

ಸರದರದಾಸ ರ ಕೃತಿಗಳನೇಕ ಭಾವಗೀತೆಯೆ ಆಗಿವೆ. ಭಾವಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಟತೆ, 
ಕ್ರಿಯೆ ಭಾವನೆ ಗೇಯತೆ ಪ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿರುತ್ತವೆ, ಪುರಂದರದಾಸರಂ ತಮ್ಮ ಬದಃಕನಲ್ಲಿ 
Fe ಅಲೌಕಿಕ ಘಟನೆ, ತಾವು ದಾಸರಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬಿ 

ಕಾಡಿದಂತಿದೆ : 

ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೇ ಆಯಿತು ; ನಮ್ಮ 

ಶ್ರೀಧರನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧನ ಸಂಪತ್ತಾಯಿತು. '॥ 

ದಂಡಿಗೆ: ಚಿತ್ರ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ 1 
ಮಂಡೆ ಬಾಗಿ ನಾಚುತಲಿದ್ದೆ -॥ 

ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂತತಿ ಸಾವಿರವಾಗಲಿ 1 

ದಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿಸಿದಳಯ್ಯ ॥ ೧ ॥ 

ಗೋಪಾಳ ಬಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ '॥ 
ಭೂಪಕಿಯೆಂದು ಗರ್ವಿಸುತಿದ್ದೆ. ॥ 
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ಆ ಪಶ್ಚೀಕುಲ ಸಾವಿರವಾಗಲಿ | 
ಗೋಪಾಳ ಬುಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಸಿದಳೆಯ್ಯ...... 

ಎಂದ ಹಾಡಿದಂತೆಯೆಂ 

ಛಕ.ಹಳಿಥನ ಖೋಡಿ ಪಾಪಿ ಮನವೆ 1 ಪ॥ 

ಬಣ್ಣದ ಬೀಸಣಿಗೈಂತೆ ಹೆಣ್ಣುತಿರುಗೋದ ಕಂಡು | 

ಕಬ್ಬ ಸನ್ನೆಯ ಮಾಡಿ ಕೈಹೊನ್ನುತೋರಿ | 
ಕಣ್ಣಲಿ ಸುಣ್ಣಹರಳಿನ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣೀರು ಹೋಯ್ದಂತೆ 1 

ಕಣ್ಣಲಿ ಕೆಂಡವಾ. ಚೆಲ್ಲಿಕೊಂಡೆ ಮನವಿ ॥ 
ಎಂದೂ ಎಚ್ಚರಿಸದಿರರಂ 

ಗೂಟರನಾವಂ ಹಿಡಿದು ಗೋಟಂಚಂ ಧೋತರ ವಂಡಿಯನಂಟ್ಸ್ಟರೆ ದಾಸನಾದಂಾ 

ಯಿತೆ ? ಮನಮುಂಟ್ಟಿ. ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಸರ್ವಸವಂರ್ಪಣಭಾವದಿಂದ ದಾಸನಾಗಬೇಕ್ಕು 

ಅದಂ ಶ್ರೀಪುರಂದರರ ಧ್ಯ ಯ. 

ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿಯಂಥ ವರ್ಣಕ ಕಾವ್ಯ ಬರೆದ ಶೈಲಿ, ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸಾರ'ವ 
ಷ್ಟೆ ತಿಳಿಗನ್ನಡ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ರೋಂಕರಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟಾದರೂ ಅವರ ಸ ತ 

ವ್ಯ ದೋಹ ಕೆಲವೆಡೆ ಹೆಚ್ಚೆ : ಆಪೋನಾರಾಯಣಕತ್ವಂ : ವೆಚ್ಛೇದನೋದ್ಕೊ ಗೆ; 
ನೇತ ಶಲಾಂಭನೆಗೆ : ವಾರಿಮಸ್ತ 'ಕನ : ನುಪುತ್ರಸ್ಯ | ಲೋಕೋಸ್ತಿ 1 ಆಬ್ಬಾ ರಿ ರಜನೀಚರೆ 

ಹರನಾತ್ಮೆ ಸಂಭವ...,,, ಎಂಬಂದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಂಗಳಿಂದ ಕೆರವುದೂ ಅವರಿಗೆ 

ನೆಮ್ಮದಿ ತರಂತ್ರ, ದೆಂದೆನ್ನಿ ಸಂತ್ರ ದೆ. ಕನಕದಾಸರ "ನಳಬರಿತ್ರೆ' ಭಾವಿಂನಿಷಟ್ಟದಿಯಂ 
ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೃತಿ, 

ಕನಕದಾಸರಲ್ಲಿ ವಂಗ್ಭತೆ, ಸರಳತೆ, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಶುದ್ಧಶ್ರದ್ಧೆ, ಎಲ್ಲ ನಾವು 
ಕಾಣಂತ್ತೇವೆ. "“ಗತಿಹೀನರಿಗಾರಂ ನೀನೆ ಗತಿ ಕಣ'' ಎಂದರ ಬೇಡಿದಂತೆಯೆ, "“ಶಲ್ಪಣಿಸ 
ದಿರು ಕಂಡ್ಯ ತುಳಂ ವಂನವೆ'' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. “ನೀ ಮಾಯೆಯೊಳಗೊ ನಿನ್ನೊಳು 

ಮಾಯೆಯೊ” ಎಂದಂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಂವಂತೆಯೆ '"ಆಯ್ಕೆರಂಗನಾಥ ಯಂಗಗಳಿಂದ ನೀನಿಲ್ಲ 
ಮಲಗಿದ್ದರೂ ಎಬ್ಬಿಸಂವರೊಬ್ಬ ರನಂ ಕಾಣೆ''ಎಂದ ವಿಡಂಬನ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಅವರೆಷ್ಟು 

ಸರಳತೆ ಅಷ್ಟೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಶೈಲಿ ಗಂಟಂ, ಜಟಿಲ ; ""ಬಾಗಿಲನ? ಕೆರೆದು ಸೇವೆ 
ಕೊಡಂಹರಿಯೆ'' ಪದ್ಮದ ಸಾಲುಗಳಂ ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ. “ಈತನೀಗ ವಾಸಂದೇವನಂ'' 

ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಂಡಿಗಳು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ “ವೇದ ಪುರುಷನ ಸಂತನ ಸಂತನ'' 

ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತವೆ. : ಕನಕದಾಸರ ಶೈಲಿಗೆ ಅವರದ್ದೆ ಆದ ಸ್ವಂತಿಕೆ, ಮಣ್ಣಿ ನ ಕಂಪು 
ಇದೆ : ಅಲ್ಲಿ ವಂಂಡಲಾಧಿಪನ. ಗತ್ತು "ಕರಂಗುತ್ತಾ ಭಕ್ತ ನ ಆದ್ರ] ತ ಹೆಪ್ಪು ಗಟ ತ್ರಿರಂ 

ವುದು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ. "'ತೊರೆದಂ ಜೀವಿಸಬಹಂದೆ ಹರಿ” ನಿನ್ನ 
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ಚರಣವನಂ'""ಜಸವ ಮಾಡಿದರೇನಂ: ಕಪಟಗುಣ ವಿಪರೀತ.....,'"""ಅವ ಬಲಎದ್ದ 
ರೇನು ದೈವಬಲವಿಲದನಕ'' "'ಬೊಂಜೆಯಾಟವನಾಡಿಸಿದೆ-ವಂಹಾಭಾರತವ'', ಆತ 

ನೀಗ ವಾಸಂದೇವನು'', “ಉದಯಕಾಸ್ತವಣನವೆಂಬ ಎರಡಂ , ಕೊಳಗದ ಮಾಡಿ 
ಆಯುಷ್ಯದ ರಾಸಿಯನಂ ಅಳೆಯಿರಯ್ಯ'' ವಂಂತಾದ ಕನಕದಾಸರ ಸಾಲಂಗಳ ಶೈಲಿ 

ಅವರ ಭರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕ್ಕೆ ನಮ್ರ ಹರಿದಾಸತ್ನ ಕ್ಕೆ ಹೆಗ್ಗುರಂತಂಗಳಾಗುತ್ತವೆ. 

ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ “'ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ''ದ ಅನೇಕ ಪದ್ಮಗಳೆಂ ಎಂಥವರನ್ನೂ 

ಮನಸೆಳೆದು "ಕೇಳು" ಎಂದಂ ಪ್ರೇರಿಸಂವಂಥವು : "“ವಂಲಗಿ ಪರವಕಾದರದಿ ಪಾಡಲಂ 

ಕುಳಿತು ಕೇಳಂವ''ದಷ್ಟೆ ತಿರಂಪಶಿಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರಂ ತಮ್ಮ 
ಭಕ್ತಿಯ ಹಂಬಲದಿಂದ ತೋಡಿಕೊಂಡಿರುವ ನೀಳ್ಗವನ, ತನ್ನದೆ ಆದ ಓಟದಿಂದ 

ಸಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಾರವೇ ಹರಿದಾಸರ ನಂಡಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು 

ತಮ್ಮ ಬಾಳನ್ನು ಮಾತ್ರ "ಹಸನಂಗೊಳಿಸುವ ಸ್ವಾರ್ಥವುಳ್ಳವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಇಡೀ 
ಮಾನವಕೋಟಿಯ ಮನೆ ತುಂಬಿ ಅವರ ಬದಂಕು ಹಸನಾಗಿಸುವ ಪರಾರ್ಥಬಂದ್ಹಿ ; 

ಆನಂಕಂಪಗಳಂಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರಂ. ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ಲ ಸ್ರಜ್ಞೆ'ಸಾವಕಾನ್ಯ, ಎಲ್ಲರೊ 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಧ್ರುವ, ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ, ಅಜಾವಿಂಳರ 
ಕಥಾನಕ ಚರ್ವಿತ ಚರ್ವಣವೆನಿಸಂತ್ತಿದಾದರೂ, ಪುರಂದರದಾಸರ, ಪ್ರೀಪಾದರಾಜ- 

ವ್ಯಾಸರಾಯ-ವಾದಿರಾಜರ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾವಿನೋದ ಪ್ರಸಂಗಗಳಂ, : ಆಲಂಕಾರಿಕ ಶೈಲಿ 

ಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಕೃತಿ ವರ್ಣನೆ ವಂನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಕನೀಡುತ್ತದೆ. ಪಾದಿರಾಜರಂ 
ಓಂದೆಡೆ “ಗಿನ ತಿಳಿಗೊಳ. ನಿಂಬೆ ಕಿತ್ತಲೆ ಇಳೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಅಡಿಕೆ ಬನಗಳು'' ಎಂಬ 

ತಮ್ಮಾ ಸೋದೆ ಸುತ್ತ ವಂತ್ರೆಣ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೊಬಗನ್ನೆ ಬಣ್ಣಿಸಂತ್ಲಾರೆ. 

'ಅಮ್ಮಾಲೆ ಆಡೋಳು ಓಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋಳು"” ಎಂದ ಮೋಹಿನಿಯ ಅವತಾರಿ 

ನಿಷ್ಠಾ. ಎನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವ ಹಯವದನ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಅಂಥದೆ ಮದಕ, ೈಲಿಯಿದೆ. 

'ವೇಣುನಾದ ವಿನೋದ ವಂಕಂಂದ | ಗಾನವಿನೋದ ಶೃ ಕೈಂಗಾರ ಗೋಪಾಲ” ಶೆರನಾದ 
ಕಿನೇಕೆ ಬಂಧ ವಾದಿರಾಜರಲ್ಲಿ ದೊರಕುತ್ತವೆ. 

£ೀರ್ತನ 

ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲಾವಿನೋದ, ಅನಂತಗುಣಗಳನ್ನು ನಂಡಿಸಂಪುದಂ, ಹಾಡಂ 
ದಂ, ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉಗಾಭೋಗದ ಸಾಲು : 

ಧ್ಯಾನವು ಕೃತಯುಗದಿ 

ಯಜನ ಯಜ್ಞವು ತ್ರೇತಾಯುಗಾದಿ 

ದಾನವಾಂತಕನ ದೇವತಾರ್ಜನೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಿ 

ಆ ಮಾನವರಿಗೆಷ್ಟು ಫಲವೊ ಅಷ್ಟು ಫಲವು 
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ಕೆಲಿಯುಗೆದಿ ಗಾನದಲಿ ಕೇಶವಯನಲು 

ಕೈಗೂಡುವನು ರಂಗವಿಠಲ 

ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ 

ತನಂನಿನ್ನದು ಜೀವನ ನಿನ್ನದು 
ಅನಂದಿನದಲಿ ಬಾಹೊ ಸುಖದಂಃಖನಿನ್ನ ದಯ್ಯ ; ಶ್ರೀಕನಕದಾಸರಂ 

ಬಿನ್ನಹಕೆ ಬಾಯಿಲ್ಲವಯ್ಯೆ 

ಆನ್ನಂತ ಅಪರಾಧವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಾಗಿ -. : ಶ್ರೀಪ್ರರಂದರದಾಸರು ನಿದರ್ಶನ, 

ನವವಿಧ ಭಕಂತ ವೈವಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಂವ ಕವಿತಾ ರಚನಕೌಶಲ, ಭಾವದೀತ್ತತೆ, 
ಹರಿದಾಸರ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಭಾವಗೀತೆಗಳಾಗಿರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ 

ಪರ್ಯ೯ಟನ-ಅನುಭವ, ಪ್ರವಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಹಭೌದಂ. ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರ “ತೀರ್ಥ 

ಪ್ರಬಂಧ'' (ಸಂಸ್ಕೃತ) ಹಾಗೂ ಆದರಂತೆಯೆಂ ಅನೇಕ ಹರಿದಾಸರಂ ತಾವು ಸಂಚರಿಸಿದ 

`ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಚಯ 'ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ' ಶ್ರೀನಿಜಯದಾಸರ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇಶ್ರ 
ಮಹಿಮಾ ಸಂಳಾದಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲನ. 

ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಂ ಅವರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಂ ಹೊಕ್ಕಾಗಿರುವ ಸರಳತೆ, 

ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ನಾವಮಾಧಂರ್ಯ, ಗೇಯತೆ, ತತ್ವವಿವೇಕ್ಕ, ಲೋಕಾನಂಭವ 

ಸೂಕ್ತಿ-ನಾಣ್ಣುಡಿ, ಗಾದೆವಣತಂ, : ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ. ಧವಳಗಂಗೆಯ ಗಂಗಾಧರ ̀  

ಮಂಹಾಲಿಂಗನನ್ನ್ನು ಮಾಧವನನ್ನ್ನ ಶೋರಿಸಯ್ಯ ಗಂರಂಕಂಲೋತ್ಸುಂಗನೆಂಬ ಈಶನ 

ವಂೂಲಕ ನಾರಾಯೆಂಣನ ಕಾಂಬ ಭಾವುಕತೆ, ಇವಲ್ಲದೆ ಕಾವ್ಯ ದಂಡಕ ಇತ್ಯಾದಿ ರಚನೆ 

ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಾಹಿಫ್ಯಿಕ : ಮೌಲ್ಯಗಳ ಶತ ಶತಮಾನ ಸಂದರೂ ಸ್ಥಿರ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ 

ಯೆಂಂಬಂದಂ ನಿರ್ವಿವಾದ, ಜನಪದದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ, ಸಹಜ ರೂಪಕ ಉಪವೆಂ 

ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭೂಯಿಷ್ಯ ಆಗಿದ್ದ ವೇದಾಂತ, ಅಚಾರ್ಯ ಗ್ರಂಥ 

ಗಳ ಸಾರವನ್ನು, ವೇದಾಗವಂ-ಭಾರತ-ರಾವಣಯಂಣ-ಭಾಗವತಾದಿ ಉದ್ದಂಥಗಳೆ 

ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚೂಕೆಟ್ಸಾಗಿ ತಿಳಿಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾವಕಾನ್ಯನಿಗೂ ವಂಟ್ಟುವಂತೆ ತಿಳಿಯ 
ಹೇಳಿದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರವಾದಿಗಳಾದ ಹರಿದಾಸರ ಶೈಲಿ, ಸಹಜದೇಸಿಯ ಪೆಂಪನ್ನು 

ಪಡೆದಿದೆ. : ಅದು ಆಯಾಯ ಹರಿದಾಸರ ಬದುಕಿ ಬೆಳೆದ ಪರಿಸರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಜಾನಪದ ಅಂಶವನ್ನು ಮೈಯಾಂತಿದೆಯೆಂದಂ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹಂದಂ. 

ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಭಾವಗೀತಾತ್ಮ' ಭತ್ತೆ 

ಹೊಸಗನ್ನ ಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯ' ಸ್ಥ ಕರಿಸಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ, ' ಭಾವಗೀತೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ 

“ಲಿರಿಕ್” (Lyric) ಎಂಬ ಪಳ್ಳಿ ಸಂವಾದ ಕನ್ನಡ ಪದ ಆಗಿ "ಭಾವಗೀಶೆ'ಯೆಂಬ ಪದ 

ವನ್ನೂ ಬಳಸಂವುದಂ ಸುವಿದಿತವೆ ಆಗಿದೆ, ರಸಾನುಭವದ ವಾಗ್ರೂಪದ ಅಭಿವೃಕ್ತಿಯೆ 
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ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಭಾವಗೀತೆ “ಕಾವ್ಯ” ಆಗಿ ಗೇಯಗುಣದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ 

ಆಗಿ ಅಳವಡುತ್ತದೆಯೆಂದಂ ತಿಳಿಸಬಹಂದು. ಭಾವಗೀತೆಯದು ಎರಡು ವಂಂಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ. 
ಭಾವಾತ್ಮಕ, ಹಾಗೂ ಆ ಭಾವನೆ ಗೀತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರ! ಕಟಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಭಾವಗೀತೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಭಾವಪ್ರಧಾನ, ಜತೆಗೆ ರಾಗ-ತಾಳ ಬದ್ಧತೆ ಸೊಗಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 
ಸಮರಸಭಾವ ಅದರೆ ನಾದಗುಣ, ಗೇಯಗಂಣ, ಇದರ ಮೇಳವಿಕೆ-ಭಾವಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 

ಭಾವಗೀತೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೇಯತೆ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತತೆ, ಸ್ಟಾಂತತೆ, ಚಿರಂತನತೆ. 

ಪ್ರವಣಸಂಭಗತೆಯ ಗೇಯಂತೆಯ ಸಾಧನೆ, ಕವಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠವಾದ ಅನುಭವ ಪಡೆದ 

ತೀವ್ರವಾದ ಸಂವೇದನ ಕೆಲವು ಘಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ, ಗೇಯಗಂಣವೊತ್ತ,. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತತೆ 

ಯಿಂದಿರುವ, ಶಕ್ತಿಯುತ ಆದ, ಒಂದಂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶೇಷ ಭಾವಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫುರಣ 

ಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಲಿಗೆ ಭಾವಗೀತೆ, ಕವಿಯ ಆತ್ಮನಿವೇದನವೆನ್ನಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ 
ಪ್ರತಿಭೆ, ವಾಜ್ಮಯ, ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಾಯಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ. 

ಹರಿದಾಸರ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವಗೀತ 

ಗಳಾಗುತ್ತವೆ. _ 

ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯೆವರಂ ರಚಿಸಿರುವ, ಆನೇಕ ಕೀರ್ತನೆ, ಸಂಳಾದಿ, ಉಗಾ 
ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ, ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿರುವ ಭಾವಗೀತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಂ ಕಾಣಬರಂವುದಂ 

ಗಮನಾರ್ಹ, “ಅಪರಾಧಿನಾನಲ್ಲ, ಅಪರಾಧವೆನದಲ್ಲ, ಕಪಟ ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿ 

ನೀನಂ'' ಎಂಬ ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರ ಕೃತಿ, ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಕೃಷ್ಣ-ರಾಧೆಯರ ವಿರಹ 
ಗೀತೆ, ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ 'ಭ್ರಮಂರಗೀತೆ', ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ, ಹಾಗೂ 

ನಿಡಿದಾದ ರಚನೆ ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅನಂಭವ ಸ್ಮ ರತಿಕೆ, ಶಬ್ದ ಚವಂತ್ಯತಿ, ಅರ್ಥರಮಣೀ 

ಯತೆ, ಶ್ರುತಿಸುಭಗತೆ, ಭಾವದೀಪ್ರತೆ, ಅವೆಲ್ಲದರ ಜತೆ ಗೇಯಗುಣ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ 

ಹಾಸಂಹೊಕ್ಕಾಗಿವೆ. 

ಹರಿದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ರೀತ್ಯ ಮೋಳವಿಸುವ 

ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿರಂವುದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಬರಬರುತ್ತ ಅನಂತರ 
ಎಂದರೆ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯಂ ಹಂತದ ಕೊನೆ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದಿರಂವ ಅನೇಕ 

ದಾಸರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಂಗೀತಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರಚಿಸುವ, ಚರ್ವಿತ ಚರ್ವಣ 
ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿರಂವುದು ಕಾಣಬರಂತ್ರದೆ, ಭಗವಶ್ಚ್ರೇವಂ, ಭಕ್ತಿಯೆ ಈ ಎಲ್ಲದರ 

ಪ್ರಧಾನಭಾವ. ಪದಗಳ ಬಳಕೆ, ಅವುಗಳಿಗಿರುವ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷತೆ ನೀಡುವುದು 

ಸಂಗೀತದ ವೈಶಿಷ್ಠ್ಯ ಕ್ಯ ಓಿಂದಂ ವೇಳೆ ನಿಖರ ಆದ ಪದಗಳಿರದಿದ್ದರೂ ರಚನಕಾರರ 

ಭಾವನೆಯ '' ಛಾಯೆಯನ್ನು ತಲಂಪಿಸಂವ ಕಾರ್ಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 

ಆಿಯಣಯ ಹರಿದಾಸರ'ಸ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಉಪಭಾಷೆಯ ಹೊಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿರುವುದಂ ಅವರ 

ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸವಂರ್ಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸಲು ನೆರವಾದ ಅಂಶವಾಗಿಡೆಯೆಂಬಂಧೂ 
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ಮನಗಾಣಬೇಕಾದ್ಧೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರರ ಪ್ರಭಾವ ಸಹ ಕಾಣದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲೆ ಹೇಳಿ 

ದಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ "ಸಂಗೀತ ಹರಿದಾಸರ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಭಾವನಿರ್ಭರ ರಚನೆ 
ಹೆಚ್ಚು. (ಉದಾ : ನಾರಾಯಣ ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಸ್ಮರಣೆ ಸಾರಾಮೃತವೆನ್ನನಾಲಗೆಗೆ 

ಬರಲಿ,) 

“ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ... ವಿಷಯಾನುಗಂಣವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ 
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಭಾವಗೀತೆಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಸ್ವಯಂಪೂರ್ಣವಾದ 

ಏಕಮೇವ ಭಾವದ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದಲೂ ಆದು ಭಾವಗೀತೆಯ ಸ್ವರೂಪ ತಾಳಿದೆ” 

ಎಂಬ ಸಾಹಿತ್ಯಚರಿತಕಾರರ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಾರ್ಹ. ದಾಸರಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳೆಂಬ 
ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಕನಕದಾಸರ ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆ ಅವರ ಅಂತರಂಗದ ನಾನಾಭಾವ, 

ಭಕ್ತಿನಿರ್ಭರಗುಣ ಸ್ಪಂದಿಸಂವ 'ಉಜ್ವಲ ಭಾವಗೀತೆಗಳಾಗಿವೆ. '"ತನಂನಿನ್ನದಂ ಜೀವನ 

ನಿನ್ನದಂ ರಂಗ”, “ತಲ್ಲಣಿಸದಿರು. ಕಂಡ್ಯತಾಳು ಮನವೆ”, ''ನೀವಾಯೆಯೊಳಗೊ 

ನಿನ್ನೊಳಂಮಾಯೆಯೊ'', ''ಬದಂಕಿದೆನು ಬದುಕಿದೆನಂ''-ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾವಗೀತೆ, ಭಕ್ಷಿ 
ಯೊಂದಿಗೇ ಮೂಡಿದೆ. "ಉದಯಾಸ್ತವಣನವೆಂಬ ಎರಡು ಕೊಳಗವ ಮಾಡಿ 

ಆಯುಷ್ಯದ ರಾಶಿಯನ್ನು ಅಳೆಯಿರಯ್ಯೊ'' ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ, ಕನಕದಾಸರ ರೂಪಕೆ ಶಕ್ತಿ, 
ಅವರ ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣನೆ, ದೇಸಿ-ಭಾವಗೀತೆ ಎರಡರ ಲಕ್ಷಣವನ್ನೂ 

ತಾಳಿವೆಯೆನ್ನಿ ಸಂತ್ತದೆ. ಕನಕದಾಸರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ ವಿಡಂಬನದ ನಿಶಿತಗುಣ ಓದು 

ಗರನ್ನಾಗಲಿ, ಕೀರ್ತನೆಯ ಕೇಳಂಗರನ್ನಾಗಲಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗುಣ 
ಪಡೆದಿವೆ. ಹೀಗೆಯೆ ವಿಜಯದಾಸರ, ಗೋಪಾಲದಾಸರ. ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಅನೇಕ 
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕನಿನ್ಠ ಆದರೂ, ವಂಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅದರೂ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ 
ಭಾವಗೀತಾತ್ಮಕ ಲಕ್ಷಣ ಮೈದಳೆದಿವೆ ಎನ್ನಬಹುದು, ಈ ಗೀತೆಯ ಒಂದೆ ತಂಣುಕಂ 

ಗಮನಿಸಿ : 

ಶ್ರೀ ಮಾರಂತನೆ ಮಾನಿನಿ, ಭಾರತೀದೇವಿ 

ಆ ಮಹಾ ಭಕುತಿಗಭಿಮಾನಿ' ॥ ಪ 

ಬಡನಡು ಕಿಂಕಿಣಿ ನಿಡುತೋಳ್ಳದಳಿಯ 
ತೊಡೆ ಪದದಂದಿಗೆ. ಉಡುಗೆಯಿಂದೊಪ್ಪುತ 

ಪೊಡವಿಗೊಡೆಯ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠ್ಮಲನ್ನ 

ಅಡಿಗಳರ್ಚಿಪುದಕೆ ದೃಢಮನ ಕೊಡುವಳೆ.., 

ಇಲ್ಲಿಯ ವರ್ಣನೆ ಸರಳ, ಸುಂದರ, 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ “ಕಂಗಳಿದ್ಯಾತಕೊ ಕವೇರಿ ರಂಗನ ನೊಡದ'' “ಧ್ಯಾನವು 
ಕೃತಯಂಗದಿ'' ಎಂಬ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಶ್ಲೋಕವಾಧರಿಸಿದ ಉಗಾಭೋಗ, ""ಮಾನನಿಧಿ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಂಧುರಗೈ ದಂವನಂತೆ'' ಎಂಬ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ (ವೃತ್ತನಾವ) ಬರುವ 
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ಭಾವೋತ್ಯರ್ಷ, ಭಾವಗೀತೆಯ ಲಕ್ಷಣಮೈತಳಿದಿದೆ. “ರಂಗಕೊಳೆಲನೊದಂತ ಬಂದ 

ಯಶೋದೆಯ ಕಂದ” ಎಂಬ ರಚನೆಯೆಂತೂ ತಿಳಿಗನ್ನಡದ ಜತೆ ಗೇಯೆಗಂಣ ಸಹ: 

ವಾಗಿಯೆ ಪಡೆದ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ : 

*ಎ.ವಿಹೆಂಗ ಭುಜಂಗ ನವಿಲು ಸಾ 

ರಂಗ ಗಿಣಿಯು ಮಾತಂಗ ಮರಿಯು ಕು 

ರಂಗ: ಮಧ್ಯೆ ಚರಣಂಗಳಿಡೆಗೆ ವೇ 

ದಂಗಳಿಗೆ ಕುಮಂಗಳಲುಗೆ ನೇ 

ತ್ರಂಗಳಿಗೆತಿ ಚಿತ್ರಂಗಳಾಗೆ ಆ 

ರಂಗನೂದ್ವ ಸಾರಂಗ ಕೇಳಿ ರುಷಿ 

ಪುಂಗಸಹಿತ ತುವುಗಳು ಬರೆ ನರ 

೯ ಸಿಂಗನೂದಿದ ಜಗಂಗಳ ಮೋಹಿಸಿ... 

ಹಾಗೆಯೇ, ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಒಂದು ಕೃತಿ ಸಾಲು ಉದಹರಿಸಬಹಂದಂ : 

ಮರುಗ ಮೊಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಜಿ ಸಂಪಿಗೆ | 
ತುರುಬಿಲೊಪ್ಪೆದ ಚೂಡಾರತುನೆ ಮಾಣಿಕದ 

ಮೆರೆವ ಚಂದ್ರ ಸೂರಿಯ ಮುಡಿಯಲೊಪ್ಪೆ 

ಕುರುಳ ಗೂಜಲು ಬೈತಲಿ ಢಳಘಗಳ... 

ಹೀಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. (ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರದಂದಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ : ವಾಡಂದ 

ಮೋಹಿನಿ ಅಲಂಕಾರದ ವರ್ಣನೆಯಿದಂ) ಇದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಉಗಾಭೋಗ, 

ಭಾವಗೀತೆ ಎನಿಸುತ್ತವೆ, 

ಕಂಗಳು ಚೆಲುವನು ನೋಡಿ 

ಕರ್ಣಂಗಳು ವಾರುತಿಯ ಕೇಳಿ 

ಹಿಂಗದೆನಾಮವ ವದನದಿ ನಲಿಯುತ್ತ ॥ಪ॥ 

ದಂಗಳ ಮನದಿ ನೆನೆನೆನೆದು ರೋ- 

ಮಂಗಳು ಪುಳಕಿತವುಗಿ ಲೋ ॥ 

ಕಂಗಳ ಕಡಲೊಳು ಮುಳುಗಿ ಮೈಯ್ಯಬ್ಬಿ ಕೊಬ್ಬುತ್ತ 1 

ಅಂಗವ ಮೆರೆದಾನಂದದಿ ! 

ರಂಗ ಎನುತಿದ್ದರೆ ಸಾಲದೆ 1 

ಮಂಗಳೆ ಜಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸೋ ಮತ್ತೊಂದು । 

ಸಂಗವಸೊಲ್ಲಿನೋ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣರಾಯ ॥ 

ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ಪರಿಪರಿಯ ಸೊಬಗು," ಕ್ರೀಡೆ, ದಾಸರಿಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದಷ್ಟೂ ತೀರದಕ್ಯ' 
ಪುರಂದರದಾಸರ  "'ಲಾಲಿಸಿದಳು- ವಂಗನ'', "ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಆಡಿಸಿದಳು” 
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ಯಶೋದ" ಇವೆಲ್ಲ ಭಾವಗೀತೆಗಳೆ, "“ಬಾರೆಗೋಪವ್ಮು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲಯ್ಕ್ಮಗಳುಂಬೆ 

ಬಾರೆಗೋಪವ್ಮು'', “ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲ್ವಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರೆ'', “ಗೋಪಿಯ 
ಭಾಗ್ಯವಿದು" ಇವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಯುತ ಭಾವಗೀತೆಗಳೇ: ಆಗಿವೆ. 'ಉಗಾಭೋಗವೊಂದರ ಒಂದು 

ಸಾಲು ಗಮನಾರ್ಹ : 

ತಂಬೂರಿ ಮಾಟಿದವ ಭವಾಬ್ದಿ. ದಾಟಿದವ ॥ 

ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರೊಳು ಸೇರಿದವ 1 

ಗೆಚ್ಜೆಯ' ಕಟ್ಟಿದವ ಖಳರೆದೆ ಮೆಟ್ಟಿ ವವ । 

ಗಾಯನ ಪಾಡಿದವ ಹರಿಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿದವ |! 

ಪುರಂದರವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವೈಕುಂಠಳೋಡಿದವ..,'' 

“ಹರಿಯ ಒಂಭತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಬಲ್ಲ ಧೀರ 1 
ಮರಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದಾರಿಗೆ ಹುಟ್ಟ ಬಾರ । 

ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ ಬದುಕಂ ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ'', : ''ಹಂವ್ಚೈ ತರಂವರ ಮನೆಗೆ ಹಂಲ್ಲ 

ತೆರುವ'” ಇವೆಲ್ಲ ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರತಕ್ಕವೆ ವೆ. 

ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿ ಕಾತರಿಸುವ ಭಕುತವಂನ ಆ ದಿನ್ಯ 

ದರ್ಶನವಾದಾಗ, ಭಕ್ತಿಭಾಪೋತ್ಸರ್ಷದಿಂದ ಹಾಡುವುದೆಲ್ಲ ಭಾವಗೀತೆಗೆಳೆ. ಹರಿದಾಸ ರಲ್ಲಿ 

ಮಠಾಧೀಶರಾಗಿ ದಾಸದೀಕ್ಷೆಯನುಸರಿಸಿದ ವಾದಿರಾಜರ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಭಾವಗೀತೆಗಳ 

ತುಣುಕು ಅನೇಕ. ಅಪರ ಒಂದು ರಚನೆಯ ತಂಣಂಕಂ ನೋಡಿ : 

ಕಂಡೆ ಕಂಡೆನು ಕೃ! ಸ್ಥ ನಿನ್ನಯ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ 

ಕೆಂಡು ಬದುಕಿದೆ ಇಂದು ನಾನು ಕರುಣಿಸೊ ಎನ್ನೊಡೆಯನೆ ॥ಪಣ 

..ಮಂದಹಾಸವು ದಂತ ಪಂಜ್ತಯು 

ಚೆಂದದ ಕಡೆಗಣ್ಣ ನೋಟವು 
ಅಂದವಾದ ಕುರುಳು ಗೂದಲು 

ಮುದ್ದು ಸುರಿವೋ ಮುಖವ ನಾ... 

ಇಂಥ ಭಾವಗೀತೆಗಳು ವಾದಿರಾಜರ ವಾಜ್ಮಯಂ ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ, - 

ಸಂಗೀತವೂ ಬೆರೆತು ಸಾಹಿತ್ಯದೊಡಗೂಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತತರುವುದರಿಂದ, ಹರಿ 
ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾ ಎಶಿಷ್ಟತೆ ಇದೆ, ಅದಂ ಆಸ್ವಾದನೀಯವೆ, 'ಏನಾ 

ಶಿನಿರ್ವಚನೀಯವೆಂದೇ. ಹೇಳೆಬಹಂದಂ, ಅವರ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಅನಂ 
ಸಲ್ಲವಿಗಳೆ ಒಂದು ಕಾವ್ಕದಂಶಿರಂತ್ರವೆ. ಇಡೀ ಕೃತಿಯೆ ಹೊನಲಾಗಿ ಹದಿದಂ ಕೇಳಂಗ 

3ನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ತನಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮನ ಹಗಂ 
ಗುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆ : 
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ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆ ಕೊಳ್ಳಿರೋ ನೀವೆಲ್ಲರು । ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆ ಕೊಳ್ಳಿರೋ 1 

ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆ ಸವಿ ಬಲ್ಲವರೆಬಲ್ಲರು । ಫ್ರಬ್ಲಲೋಚನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಮವೆಂಬ ॥ಪ॥ 

ನಾಡೊಂಕಾದರೆ ಏನೋ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಡೊಂಕೆ ವಿಠಲ 

ನಾನಿಂದು ಡೊಂಕು ಆದರೇನು ಉದಕ ಡೊಂಕೆ ವಿಠಲ ॥ 

ಕೇಳನೋ ಹರಿತಾಳನೋ,! ತುಳ ಮೇಳಗಳಿದ್ದು ಪ್ರೇಮವಿಲ್ಲದ ಗಾನ ! 

*`ಸಕಲಗ್ರಹಬಲ ನೀನೆ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷ । 

“ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ 1 ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಹನ್ಯಾರಮ್ಮ (ಕನಕದಾಸರು) 

ಹರಿದಾಸರು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ--ದೈವದರ್ಶನ ಹಂಬಲಿಗರು. ಆದರೂ ಸೆಮಾಜದತ್ತ 
ದೃಷ್ಟಿ ಹೊರಳಿಸದಿರಲಿಲ್ಲ,' ಇಹದ ಬದಕನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕೆಂಬಂದೆ ಅವರ 
ಕೃತಿಗಳ ಧ್ಯೇಯ, ಸಂಗೀತ....ಜನಬಳಕೆ ಭಾಷೆಯ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆದ ಅವರ ಸಂದೇಶ, 

ಆನೇಕ ಭಕ್ತಿಯಂತ ಭಾವಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಸನಿಹ 

ಹೋಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕಷ್ಟೆ, ದಾಸರಂ ಜೋಳಿಗೆಯಂನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಂನೆ ಮನೆಗೆ ನಡೆದರು, 

ಭಿಕ್ಷೆ ಜೇಡುವುದಕ್ಕಲ್ಲ ; ಹಸಿದ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಭಗವದನುರಾಗದ ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ 
ಭಾವ, ಗೇಯಗಂಣ -ಹಾಳತವಾಗಿ ಬೆರೆತ ಹದಪಾಕದಂಥ ಭಾವಗೀತ ಉಣ ಬಡಿಸ 

ಲಿಕ್ಕೆನ್ನುವುದು . 

ಹರಿದಾಸರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ 

ಅನುಭಾವಿಗಳಾದರೂ ,ಹರಿದಾಸರಂ ಜನತೆಯ ನಡಂವೆ ಬದಂಕಿದವರೆ, ಮೋಲ್ಲತೆರಗತಿಯಂ 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾಧ್ವನಿಷ್ಮೆಗೆ ಸೇರಿದ ಹರಿದಾಸರೇ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ 
ಅದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಆದ ಕನಕದಾಸರೂ ಇದಾರೆ, ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದು 
ಅನಂತರ ದಾಸದೀಕ್ಷೆ ವಹಿಸಿದ ಪೆರಂದರದಾಸರೂ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದಾರೆ. ಹರಿದಾಸರನೇಕೆ 

ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಂದಿರುವ ಅವರ ರಚನೆಗಳು ಜನಪದ ಮೋಡಿಗೆ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ತನ್ನಿಂತಾನೆ 
ಒಳಗಾಗಿವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಪರಿಸರವೂ ಇಂಬಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹರಿದಾಸರ 

ತಾತ್ವಿಕ ಔನ್ನತ್ಯಕ್ಕೇನೂ ಕೊರೆಕಂಡಂ ಬಂದಿಲ್ಲ; ವೋಲಾಗಿ ಅದಂ ಇನ್ನೂ ನವೊನವೀನ 
ವಾಗಿ ಅರಳಿದೆ. ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಂದಂ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ 

ಹರಿಕಥೆ ಒಂದಂ ಆರೆಜಾನಪದ ಕಲೆಯೆ ಆಗಿದೆ. ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಗೆ ಜನಪದದ 
ಬಾಯಿಯಾಗಿ,' ಕಂಠಸ್ಥೃ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆಯೊ ಹಾಗೆಯೆ ಹರಿದಾಸ 
ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಮೊದಲಿಂದ ನವಂಗೆ ದೊರೆತು ಬಂದಿರಂವುದಂ' ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಕಂಠಸ್ಥ 

ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗದು (ಜಾನಪದವೆಂದರೆ ಓಂದು ಭಾಷೆಯ ಜನಪದ 

ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನುಡಿ-ನಡವಳಿ, ನಂಬಿಕೆ, ಧಾರಕ ಆಚರಣೆಗಳು, ರೂಢಮೂಲ 

ಸದ್ಮತಿ-ಹೀಗೆ. ಎಲ್ಲ ಜೀವನರಂಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜಾನಪದ, ಜನಪದ 
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ಸಮಾಜದ ಜಾತವಿದ್ಧಂತೆ,. ಎನ್ನಬಹಂದಂ. ಹರಿದಾಸ: ಸಾಹಿತ್ಯ" ಬೆಳೆದು ಬಂದೆದ್ದೂ 

ಜಾನಪದದಿಂದಲೆ), 
ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಗುರಂತಿಸಂವಲ್ಲಿ 

ನಮಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಪೋಷಕ ಸಾವಂ್ರಿ ಕನಕದಾಸರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ 
ದೊರೆಯಂವುದಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಕನಕದಾಸರು ಬಂದದ್ದು ಸಮಾಜದ 

ಒಂದು ಕೆಳವರ್ಗದಿಂದ, ಅಂತಸ್ಸಾಭನೆಯಿಂದ ಅವರಂ ಇಂದೂ ಏಕವೆಂವಾದ್ದಿತೀಂಯರೆ, 

ಅವರಿಗಡ್ಡ ಬಂದ ಜಾತಿ ಕುಲ, ಮೇಲುವರ್ಗದವರ ಭತಣ್ಣನೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಶಿಷ್ಯ 

ವರ್ಗದ (ಹರಿದಾಸರೆಷ್ಟಿದ್ದ! ರೋ ಆಗ್ಗೆ ಎಂಬುದಿನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ ; ಅಂತೂ ಒಂದಂ ' 

ಬಣವೆ ಇದ್ದಾತಂ. ಅದಲ್ಲದೆ ಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗದವರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ) 
ಕೆಲವು ಕಂಹಕಿಗಳಿಂದ ನೋವು ಆಗಿಯೆ ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂಬ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ 
ಪಾತ್ರರಾದ ಪುರಂದರದಾಸರೆ ತಿರಂಪತಿಯಲ್ಲಿ ತವಗಾದ ಅನಂಭವ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ : 

ನಿನ್ನದಿವ್ಯ ಮೂರುತಿಯ ಕಣ್ಣ ದಣಿಯಲು ನೋಡಿ 

ಭನ್ಯನಾದೆನು ಧರೆಯೊಳು. ,. 

*.*ನೆಟ್ಟಿನೆಯೆ ಬ್ಯಾರವ ದಾಟಿ ಪೋಗುತಲಿರಲು 

ದಟ್ಟಣಿಯ ಮಹಾಜನದೊಳು 

ಕೃಷ್ಣಾಜಿನದವರ ಕೈಪೆಟ್ಟು ಕಾಣುತ್ತ ಕಂ 
ಗೆಟ್ಟು ಹರಿಹರಿಯೆನುತಲಿ 

ಗಟ್ಟಿ ಮನಸಿನಲಿ ತಲೆ ಚಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲಿ 

ಕಟ್ಟಂಜನಕೆ ಪೋಗುತ. ,, 

ಬೆಟ್ಟದಧಿಪತಿ ನಿನ್ನದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲಿನೋಡೆ 

ಸುಟ್ಟೆ ಎನ್ನೆಯ ದುರಿತವಾದೇವಾ...'' 

ಈ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ನೋವು, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರ ಪೆಟ್ಟು, ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯಕ್ತ 

ವಾಗಂತ್ತವೆ. ಇದು ಹದಿನೈದನೆ. ಶತವಕಾನದ ವಣತು. ಆಗಲೇ ಆದ್ದ ''ದಟ್ಟಣಿ 
ಜನಗಳಂ,'' 

ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಕನಕದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ ಜಾನಪದ ಅಂಶ 
ಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವೇಚಿಸೆಬಹಂದಂ, ಅವರೆ ಅನೇಕ. ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಜಾನಪದ ಧಾಟಿ 

ಯಿಂದ, ಉತ್ತರೆ ಕರ್ಣಾಟಕೆದ ನಡುಗನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಿಂದೊಡಗೂಡಿ, ಆ ಮಣ್ಣಿನ 
ಕಂಪನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕನಕದಾಸರ ವಿಶಿಷ್ಟವೆ ದೇಸಿ (ದೇಸ್ಯ ಛಂದಸ್ಸು). ಅವರ 

"ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ' ಅಂಥ ಒಂದು ಹಾಡಂಗಬ್ಬ, ವರ್ಣಕ ಕಾವ್ಯ ಆದರೆ, ಸಮಾಜದ 

ಕೆಳವರ್ಗದ ನೋವನ್ನು ಪ್ಪಶಿನಿಧಿಸಂವ 'ರಾವಂಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆ', ಶಿಳಿಗನ್ನಡದ ಭಾವಿಂನಿ 
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ಷಟ್ಪದಿಯ 'ನಳಚರಿತೆ'. ಭಕ್ತಿಕಾವ್ಯಗಳಾದ 'ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ', ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆ 

ಗಳಲ್ಲಿ ದೇಸಿಯ ಜನಪದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ರಂಜಿಸಂತ್ತದೆ. ಕನಕದಾಸರಲ್ಲಿ ಕಾಣಂವ ಜನಪದ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೊಗಡಂ ಬೇರೆ ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಗಿ ಕಾಣಲಾರೆವು, ಆಚಾರ್ಯ 

ಜಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀಯವರಂ ಹೇಳುವಂತೆ "ಜನವಾಣಿ ಬೇರಂ ಕವಿವಾಣಿಯ ಹೂವು'' ಎಂಬ 

ಮಾತಿಗೆ ಕನಕದಾಸರು ನಿದರ್ಶನರಾಗುತ್ತೂರೆ. 

ಕನಕರದಂ ಬೇರೆ ಹರಿದಾಸರಂತೆ ಮಾಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಿಷ್ಠೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ; 
ಭಾಗವತ ಸಮನ್ವಯ ದೃಷ್ಟಿ, ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿ, ಅವರ ಮೊದಲ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ 
ನಮಗೆ ಜಾನಪದ ಸೊಗಡು ಪರಿಚಯ ಆಗುವ ರೀತಿಯಾದರೂ ಹೇಗೆ : 

ನಮ್ಮಮ್ಮ : ಶಾರದೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ 

ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಹನ್ಮಾರಮ್ಮಾ ॥ ಪ ॥ 

ಕಮ್ಮಗೋಲನ ವೈರಿಸುತನಾದ ಸೊಂಡಿಲ 

ಹೆಮ್ಮೈ ಯ ಗಣನಾಥನೆ 1ಅ.ಪ.॥ 

ಎಂದಂ ಸಾಗುವ ಕೀರ್ತನೆಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಬನಿಯಿಂದೊಡಗೂಡಿದೆ. 

ರಾಶೀವಿದ್ಯೆಯ ಬಲ್ಲ ರಮಣೀಹಂಬಲನೊಲ್ಲ 

ಭಾಷಿಗನಿವನ್ಶಾ! ರಮ್ಮ 

ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯ ಇಡೀ ಮಹತ್ವ ಒಕ್ಕೊಡಿಸಿರಂವ ಅವರ ಜಾಣ್ಮೆ ವೆಂಚ್ಕು ವಂದೆ : 

*ಭಾಷಿಗ'ನೆಂಬ ಒಂದೆ ಪದ ಗಣಪತಿಯ. ಬಗ್ಗೆ ಬಳಸಿರುವುದು, ತುಂಬ ಸಾರ್ಥಕ 

ವೆನಿಸಂತ್ರದೆ, 

ಗುಂಡು ಮುಣುಗಿನ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಕಂಡ ಕಂಡ ನೀರ ಮುಳುಗಿ ! 

ಮಂಡೆಶೂಲೆ ಬಾಹುದೈಸೆ ಗಶಿಯಕಾಣೆನೊ,.. 

ಹೇಗಿದ್ದು ಹೇಗಾದೆಯೊ ಆತ್ಮ 

ಯೋಗೀಶನಾನಂದಪುರದಲಿರುವುದ ಬಿಟ್ಟು ॥ಪ॥ 

ಬಸಿರಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ಮಾಸನೂರಲಿನಿಂಡು | 

ಗುಸುಗಾಡಿ ಸುಡಿದು ನೆಲಬಟ್ಟೆ ವಿಡಿದು ॥ 

ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇರಂವ ಜಾನಪದ ವರ್ಣನೆ 

ಹೇಗೆ ನೀದಾಸನಾದೆ-ಹೇ. ಪ್ರಾಣಿ । 

ಕುಣಿಕುಣಿದು ಮನದಣಿದು ಸಜ್ಜನಪದಕೆ | 

ಅಣಿಮಾದಿ ಅಷ್ಟಸಿದ್ದಿಯ ಕೈಕೊಳ್ಳದಲೆನೀ ॥ 
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ಇದರಂತೆಯೆ, 

. ಬಯಲು ಆಲಯದೊಳಗೊ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಬಯಲೊ | 

ಬಯಲು ಆಲಯವೆರಡು ನಯನದೊಳಗೊ | 

ನಯನ ಬುದ್ಧಿಯ ಒಳಗೊ ಬುದ್ಧಿ ನಯನದ ಒಳಗೊ | 

ನಯನ ಬುದ್ಧಿಗಳೆರಡು ನಿನ್ನೊಳಗೊ ಹರಿಯೆ .. 

. ಕುಸುಮದೊಳು ಗಂಧವೊ ಗಂಧದೊಳು ಕುಸುಮವೊ | 

ಕುಸುಮ ಗಂಧಗಳೆರಡು ಫ್ರಾಣದೊಳಗೊ 

ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಹಾಗೂ ಜನಪದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಳವಿಸುತ್ತವೆ. ಜನಪದದ ನಡಂ 

ನಡುವೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಳಕೆಯ ಪರಿಣತಿಯನ್ನೂ ಕನಕದಾಸರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. *"ಏಕೋದೇವನ 
ದ್ವಿತೀಯ ಬ್ರಹ್ಮ ನೀನೆಂಬಂದಕೇ ಏಕಾರ್ಣವದಲಿದ್ದ ಪಟಪುತ್ರ ಹೊಣೆಯೊ'' 
ಎನ್ನುವ ಅವರ ಧಾಟಿ ಅವರಂಥ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಣಸಲಂ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೃತಿಯ 

ಸಾಲು, ಕನಕರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ : 

ದೇವಿನಮ್ಮ ದ್ಯಾವರುಬಂದರು ನೋಡಬನ್ನಿರೇ.. ॥ಪ॥ 

ಕೆಂಗಣ್ಣ ಮಿಾನನಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಂಗ 

ಗುಂಗಾಡಿ ಸೋಮನ ಕೊಂದಾನ್ಮಾ ( ॥ 

ಗುಂಗಾಡಿ ಸೋಮನೆ ಕೊಂದು ವೇದವನು | 

ಬಂಗಾರದೊಡಲನಿಗಿತ್ತಾನ್ಮ್ಯಾ ॥ 

ದೊಡ್ಡಮಡುವಿನೊಳಗೆ ನಮರಂಗೆ 

ಗುಡ್ಡವಹೊತ್ತು ಕೊಂಡು ನಿಂತಾನ್ಮ್ಯಾ ॥ 

ಗುಡ್ಡವ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಿಂತು ಸುಂದನು | 

ದೊಡ್ಡವರನ್ನು 'ಮಾಡ್ಕಾನ್ಮಾ , ॥ 

ಇಲ್ಲಿ ಜನಪದಗೀತೆಯ ಬೆಡಗಿನ ಅಶ್ವಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಆಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ, ಆತ್ಯಂತ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಜನಬಳಕೆ ಮಾಶಲ್ಲೆ ದಶಾವತಾರ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 
'ನಮರುಗ' ತುಂಬ ಪರಿಚಿತ, ಆತ್ಮೀಯ ಅಚ್ಚಗನ್ನಡದ ಕಸುವು, ಜಾನಪದ ಶೈಲಿಯ 
ರಮಣೀಯತೆ-ಇಲ್ಲಿ ಪುರಾಣದ ಆಯಾಯ ಅವತಾರ ಪರಿಸರವನ್ನು ಜ್ವಲಂತವಾಗಿ 
ಪುನರ್ನಿರ್ಮೀಸುತ್ತದೆ. 

ಹಾಗೆಯೆ ಕನಕದಾಸರು ತಮ್ಮನ್ನು ಕುರಂಬನೆಂದು ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಕುರಿಕಾಯಂವ 
ಕುರುಬರ ಅಜ್ಜನೆಂದಂ ಕರೆದಿರುವ ಹಾಡು ಗಮನಾರ್ಹ. ` 
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ನಾವು ಕುರುಬರು ನಮ್ಮ ದೇವರೊ ಜೀರಯ್ಯ ॥ ಪ ॥ 

ಕಾವನಮ್ಮಜ್ಞ ನರಕುರಿಹಿಂಡುಗಳ ॥ ಅ.ಪ, ॥ ಕ 

ಅಷ್ಟಮದ ಮತ್ಸರಗಳೆಂಬ ಟಗರುಗಳು 1 

ದೃಷ್ಟಿ ಜೀವಾತ್ಮನೆಂಬೊ ಆಡು ॥ 

ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂತೆಂಬಲವಾ ಹೋತಗಳು 1 

ಕಟ್ಟಿ ಕೋಲಿನಲಿ ಇರು ತಿರುವ ನಮ್ಮಜ್ಜ । 

ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣವೆಂತೆಂಬ ಶ್ವಾನಗಳು । 

ಕಾದಿದ್ದು ನಮ್ಮಜ್ಜ ಹಿಂಡಿನೊಳಗೆ ॥ 

ಹಾದಿಕಾಣದೆ ಕೂಗಿ ಬಾಯಾರಿ ಕಾಲೊರಗೆ 

ಆದರಿಸಿ ಅಂಬಲಿಯನೆರೆವ ನಮ್ಮಜ್ಜ ॥ 2 ॥ 

ಅರಿಯೆಂಬ ಮರಿಗೆಳು ಹಿಂಡಿನೊಳಗೆ ಒಂದು । 

ಮಾರಿವ್ಯಾಘ್ರ್ರವಂಶೆಂಬ ತೋಳ ಹೊಕ್ಕು ॥ 

ಕುರುಚ ಹಿಂರಭಾವದಲಿ ಕುರಿಯ ಪೆಹರಿವುದ ಕಂಡು । 

ಅರಿತು ಅರಿಯದ ಹಾಗೆ ಇರುವ ನಮ್ಮಜ್ಜ ॥8॥ 

..ಹೀಗೆಯೆಂ ವಂಂದಂವರಿದ ಈ ಕೃತಿ, ಕವಿಯುಗಕೆ ಕಾಗಿನೆಲೆಯಾದಿಕೇಶವ "“ಗಳೌಡನಿವ'' 

ಎಂದೆನ್ನುತ್ತದೆ. "ಇವನು ಶಂದ್ಭ ಕಂರುಬ ಕಾಣೊ'' ಎಂದು ಈಗಲೂ ಹೇಳಿದರೆ 
“ಏನೂ ಅರಿಯದ ವಂಗುದ, ಒಳ್ಳೆಯಾತ''ನೆಂಬ ಅರ್ಥ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ““ಕಂರಂಬರೆ 

ಬೋಣಿಗೆ'' ಎಂದೂ ಮ್ಯಪಾರ ಮೊದಲು ಮಾಡಿಸುವುದು ಕೆಲವೆಡೆ ಇರುವ 

ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಇಲ್ಲಿ ಕುರಂಬ-ಬರಿಯ ಜಾತಿವಾಚಕ ಅಲ್ಲ ಎಂಬಂದಂ ಗಮನಿಸ 
ಬೇಕಾದ್ದು. 

ದೇವರ ಬಂದಾವ ಬನ್ನಿರೋ 

ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮಯ್ಯ ದೇವರ ಬಂದಾವ. .. 

ದೇವ ದೇವರ ನಮ್ಮಯ್ಯ 
ಹಾಡಿಗೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮಯ್ಯ 

ಬಡ್ಡಿಗೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮಯ್ಯ... , 

ನಾಲೀಗಿ ಮ್ಯಾಲ ನಲಿದಾಡುತ ಬಾಯಪ್ಪ 

ಕೋಗಿಲೆಯಸ್ವರ ಕೊಡೊಮಹಾದೇದಪ್ಪ... 

ಎಂದಂ ಸಾಗುವ ಈ ಜನಪದ ಗೀತಕ್ಕೂ ಕನಕದಾಸರ ರಚನೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮ್ಯವಿದೆ, 

ಕನಕದಾಸರು ಸರಳ ಜನಪದ ಗೀತೆಯ ಧ ಎನಿಯನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿ 

ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, | 
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ಕನಕದಾಸರಂತೆಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಸವಣನಸ್ಯಂಧವಾದ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠ 
ಪ್ರರಂದರದಾಸರಲ್ಲಿ, ಭಾಗವತ ಪ್ರಜ್ಞೆ -ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯ ಜತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೊವೆಂ 

ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಭಾವ : ಕಾಣಬಹುದಂ, ಅದೇ ಸವಂಯದಲ್ಲಿದ್ದ ವಾದಿರಾಜರ 

ಅನೇಕ ರಚನೆ: ಜನಪದ ಮಂಟ್ಟಿನಲ್ಲೆ ಇದೆ. ವಾದಿರಾಜರಂ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಹಾಗೂ 
ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯದಭಿವರಾನಿಗಳು, ತಮ್ಮಾ ಪರಿಸರದ ಭಾಷೆ ಅವರು ಬಳಸಿರಂವ 

ಧಾಟಿ, ಕೆಲವೆಡೆ ಉದಹರಿಸಬೇಕೆನ್ನಿಸಂತ್ರದೆ : ` 

ದಿಮ್ಮಿ ಸಾಲೆ ರಂಗ ದಿಮ್ಮಿ ಸಾಲೆ. ॥ಪ॥ 

ದಿಮ್ಮಿಸಾಲೆನ್ನಿರೊ ಗೋಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ನೆರೆದು 

ಗೋಪಾಂಗನೇರ (ಮೇಲೆ) ಒಪ್ಪಿ ಭಸ್ಮ ಸೂಸುತ ॥ ಆ,ಪ, ॥ 

ಇದಂ ಹೋಳಿಯಾಡಂವ ಬಣ್ಣನೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಜನಪದಗೀತೆ. 

ಸುವ್ವಿ ಸುವ್ವಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಮಣನೆ ಸುವ್ವಿ 

ಸುದ್ದಿ ಸುವ್ವಿ ನಮ್ಮ ಭೂರಮಣನೆ ಸುದ್ದಿ 

ಸುವ್ವಿ ಎಂದು ಪಾಡಿ ಸಜ್ಜನರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ॥ಪ॥ 

ವಾದಿರಾಜರಲ್ಲಿ ಕಂಡಂಬರಂವ "ಕೋಲು ಪದ'' ವಂಟ್ಟೂ ಅನಂತರ ೧೯ನೇ ಶತ 
ಮಾನದ ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟದಾಸರ '"ಕೋಲಂ ಪದ''ದಲ್ಲೂ ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ. 

ಕೋಲು ಕೋಲೆನ್ನ ಕೋಲು 

ಕೋಲು ಕೋಲೆನ್ನ ಕೋಲು 

ಕೋಲು ಕೋಲೆನ್ನ ಕೋಲೆ 

ಕೋಲು ಕೋಲೆನ್ನ ಕೋಲು 

ಕೋಲು ಕೋಲೆನ್ನ ಕೋಲು 

ಕೋಲು ಕೋಲೆನ್ನ ಕೋಲೆ,,. ॥ಪ॥ 

ಇದೇ ರೀತಿ ಪುರಂದರ *"ಬುಡಬಂಡಕೆ ಹಾಡೆ”, ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃತಿ ಸಾಲು 
ಗವಂನಾರ್ಹ : 

ಗೂಡು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲಾ : ಗೂಡಿನ ಜಾಡು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲಾ ॥ ಪ | 
ಜೋಡು ಹೆಂಡರು ಓಡೇ ಹೋದರು 

ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದು ಬಯಲಾಯಿತಲ್ಲಾ,.. 1ಅ,ಪ,॥ 
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ಮ ಸಂಸ್ಕ ತ ಆಶಂಕೆವಿಗಳಾದೆ ಶಿ ಫ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು, ಕನ್ನ! ಡದಲ್ಲಿ ಸಾವಣನ್ಯರಿಗೂಗಿ 

ಸ್ಕೂಲವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ "ತತ್ವ ` ಸುವ್ಚಾಲಿ''ಗಳನ್ನು ತ್ರಿಪದಿ ಮಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ 

'ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಂ ರಚನೆಯ ಮಂಖ್ಯೊ ದ್ದೆ (ಶ, ಮಧ್ವತತ್ವ ಜ್ಞಾನ ಪ್ಲ ಸಾರವ 

ಆದರೂ. ಬಳಸಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮೈ ಜನಪದದ ಛಂದ, ಅನಂತರ ಕ್ರಿ Wy ಹದಿನೇಳನೇ 
ಶತಕದಲ್ಲಿ : ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದಾಗವಿಂಸಿದ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಅಂಶ 

ತಂಂಬ "ದೊರೆಯಲು ಕಾರಣ, ಅವರೆ ಸರಳ ಶೈಲಿ, ಗ್ರಾವಿಕಾಣ ಪರಿಸರ, ಅಲ್ಲಿನ 
(ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ) ಬಯಲಂ ಸೀಮೆಯ ಭಾಷೆ ಒಳಸಿಕೊಂಡಿರಂಪ ರೀತಿ. ಕಬೀರ, 

ಏಕನಾಥರಂಥ ಅನಂಭಾವಿ ಸಂತರಂ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರಂ. “...ಇವರ ಭಾಷೆ 

ಹೊಸದಾದರೂ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತ, ಬಂಧ, ಆಲಂಕಾರ-ರಸವಳಿಗಳಿಂದ. ಪಂಡಿತರನ್ನು 
ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಂವಷ್ಟೂ ಬಂಧಂರವೂ ಬಿಗಂವುಳ್ಳದ್ದೂ ಆಗಿದೆ.” ಅವರ ಎಲ್ಲ ರಚನೆ 

ಗಳಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡದ ಆಡಂಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಯೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಂ ಸಣ್ಣಉದಾಹರಣೆ ; 

ಹಲವು ಕೊರವಿಯೆರ ಕೂಡಿ ಶ್ರೀರಂಗದಿ । 

ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲದುಡಿಗೆ ತೊಡಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಮುದದಿ । 

ಇಳೆಯ ಜನರು ಮೋಹಿಸುವ ಪರಿ ಇಹಳು 1 

ಕೆಳದೇಶ ಗಡಿನಾಡಿ ಚೆಲುವೆ ಒಪ್ಪಿದಳು ॥ 

ರುಕುಮಿಣಿಗೆ ಒಲಿದು ಫ್ರೀಹರಿಪಾರವ್ಯೂ ಪ್ರಶಂಸೆ ವಣಾಡುತ್ತಾಳೆ, 

ಮಂಜಲಾಗವಿಯ ಸೀರೆ ನಿಂತೆ ಗೆದರಟ್ಟು 

ಕಲಜಾಡೆ ಬಿಟ್ಟೋರೆ ದುರುಬೀನ ಕಟ್ಟು ॥ 

ಪಂಜಿನೋಲೆಯ ಮುಗುತಿಬಾಲೆ ಇಟ್ಟುಗುಲ 

ಗಂಜಿ ಹೊಂದಾಳೆ ಸರಗಳ ಅಳವಟ್ಟು ॥ 

ವೇಷ ವರ್ಣನೆ ಅಷ್ಟೆ ಸಹಜವಾಗಿದೆ. 

ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಬದುಕಿಗೂ ಶರೀರ-ಉಸಿರಂ ಇರಂವ ನಂಟು. ಬದುಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 
ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಗಿರದೊ ಹಾಗೇ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬದಂಕೂ ಇರಲಾರದೆನ್ನಲು 
ಅನಾವಿಂಕರ್ನ :ವಾಗ್ರೂ ಪದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವೆ ನಿದರ್ಶನ. ' ಹರಿ 
ದಾಸರು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರವಂಖ ಕಾರಣ : ತಾವು 
ಸುಡಿದಂದು ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯ ರಿಗೂ ಮಂಟ್ಟುವುದೆಂಬ ಆಶಯ, ಹಂಬಲ ; ಹೇಳಂವುದಂ 
ಜಟಿಲ ತತ್ವ, ನಿಷ್ಠೆ ಕಂರಿತಾದರೊ ಬಳಸಂವ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಡಂನಂಡಿಯಾದ್ಮ. ರಿಂದ 

ಕಿಳಿಯಂಲಂ ಸಂಭ ಗ್ರಾಹ್ಯವೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡಾತು, ಇದರಿಂದ ದಾಸರ ಧ್ಯೇಯವೂ ಸಿದ್ಧ ಸಿ 

ದುತಾಯಿತು, ಪರಿಶುದ್ಧ ಬದಂಕಿಗೂ ಬೆಲೆ-ನೆಲೆ ನೀಡಿದಂತಾಯಿತ್ಕ,'' ``. 



ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟು 

ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ ಮತ್ತು 

ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತ 
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ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಬೇಡವೆಂದು ಮೂಗಂ ವಣರಿದವರನ್ನೂ 
ಆರಸಿಕರೆಂದಾರಂ, : ಅಳುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುಮ್ಮಾನಿರಿಸಲು ಹಾಡುವ ಲಾಲಿ ಜೋಗುಳ 
ಬೆಳಂದಿಗಳ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಗಾನಸುಧೆ, "ವಂದಂವೆ-ಗೋಷ್ಠಿ'ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಕಟ್ಟುವುದಂ 

ಸಂಗೀತದಿಂದಲೇ . "ಅರಸುಗಳಿನಿದಂ ವೀರ' ಎಂದಂ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಕವಿ ತಿಳಿಸಂವಂತೆ 

ರಣರಂಗದ ಹಂರಿಯಾಳುಗಳನ್ನೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಸಂಗೀತ ಸಾಧಕ ಆಗಬಲ್ಲದಂ 

(ಇದನ್ನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ 8811866 ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ-ರಣಗೀತೆ) ವಿವೇಚನೆಯ:ಳ್ಳ ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಪ್ರಾಣಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಿಯೆಂದು ಕರೆವಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವೂ ಒಂದಂ ವಿಶಿಷ್ಟ 

ಪಾತ್ರವಹಿಸಂತ್ರದೆನ್ನಬಹುದು, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಲೆ 

ಸಂಗೀತವನ್ನು ದೇವತಾ ವಿದ್ಯೆ ಎನ್ನುವುದಂಂಟಂ, ಸಂಗೀತವನ್ನು "ಭಾವದ ಭಾಷೆ'' 

ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಭಾಷೆಯ ಮಾಧ್ಯವಂವನ್ನು ದಾಟಿ, ಆದರ ಭಾವದ ಮಜಲನ್ನು ವಂನಕ್ಕೆ 

ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಸೇತು ಸಂಗೀತವಾಗುವುದರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ 

ದೇಶ, ಕಾಲಗಳ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮತಗಳ ನಿಯವಂವೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತವೆನಿಸಿದರೆ 
ಸಾಕು, ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಿದರೆ, ಸಾಂತ್ವನ ದೊರೆತರೆ ಸಂಗೀತದ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಿದಂತೆ, ಸಂಗೀತ 

ಅಂತೆಯೆ ದೇವಭಾಷೆ, ದೇವ ಭಾಷೆಯನ್ನಲು ಕಾರಣ, : ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ 

ನನ್ನು ''ಸಾವಂಗಾನಪ್ಪಿಯ'', ಸಂಗೀತಲೋಲ, ಗಾನಲೋಲನೆಂದೆಲ್ಲ ಹೊಗಳಿದವು. 
ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿಯಾದರೋ ಭಗವಂತವ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಿನ್ನರ-ಗಾಂಧರ್ವ 

ಗಾಯನ, ತುಂಬಂರು-ನಾರದರ ಗಾಯನ, ರಂಭೆ, ಊರ್ವಶಿ, ಮೊದಲಾದ ಅಪ್ಸರೆಯರ 
ನರ್ತನ, ನಂದಿ ಭೃಂಗಿಯರ ಗಾನ-ಇವುಗಳಿಂದ ಶೋಭಾಯಂವಕಾನ ವಾಡಿದವು. ಸ್ವಯಂ 

ಬ್ರಹ್ಮನೇ ವೇದಗಳನ್ನೊರೆದಂ-ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ತಂದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾಣಿ 
ಸರಸ್ವತಿ, ಗಾನ ಸರಸ್ವತಿ, ನೃತ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ ಕೂಡ, ಕವಿಗಳಿಗೆ ಕವಿಯಾದ ಗಣಪಶಿಯನ್ನು 
ಗಾನಾಯಂಶ್ಹಾಯನಮಃ, ಗಾನಪ್ಪಣಯಂವಶೇನವಂಃ ಗಾನಧ್ಯಾಶ್ರೇನೆವಃ॥, ಗಾನಬಂಧವೇ 

ನಮಃ, ' ಗಾನಸಂಹೃದೇ ನವಂ। ಎಂದೆಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಸಂವುದಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ಭಕ್ತನಾದ 

ಹನುವಂಂತ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೇ "ಗುಂಡ ಕ್ರಿಯಾ” ರಾಗ ನೀಡಿದ ಧೀವಂಂತ. ಯಾಜ್ಞ 

ವಲ್ಯ, ತುಂಬಂರಂ ನಾರದರೆಲ್ಲ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಪರಮಾರ್ಥದ ಸಾಧನೆ ಸುಲಭ ಎಂದರೆ, 

ಶುಕೆಮುನಿಗಳು, ಸಂಕೀರ್ತನ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಆದ್ಯ ಪ್ರವರ್ತ "ರಾದರು. 

ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಜ್ಞಾನಗವ್ಯೂನೆಂದು ವೇದಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಂ ಸಾರಂತ್ತವೆ, ಆಂದರೆ 
ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯಕವಾದ ಜ್ಞಾನದ ತಿಳಿವು ಇರದೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರಿಯಂವಂಶಿಲ್ಲ. ಈ 
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ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಇರಲಿ. ಭಾಷೆಗಿಂತ ವಿಚಾರ ಮಂಖ್ಯ. ಭಾಷೆಯನ್ನು 

ಹಿಡಿದಿಡುವುದೇ ವ್ಯಾಕರಣದ ಕಾರ್ಯ, , ಆದರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಲಂಪಿಸಂವ ಭಾವ 
ವಿರುತ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಭಾವದ ಭಾಷೆಯನ್ನೆ ಸಂಗೀತವೆಂದಿರುವುದೂ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿವಂತ 
ರಿಗೆ ನಿಲುಕುವ ನುಡಿ. (ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಂನೋಮಯ, ಜ್ಞಾನವಂಯ, ಆನಂದಮುಯಂ 
ಕೊಃಶಗಳಿವೆಯೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೇದಾಂತಿಗಳು. ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ, ಮೂರೂ 

ಸೇರಿ ಮನೋಮಯ ಕೋಶ, ಚಿತ್ರ-ಅದಕ್ಕೆ. ನಿಲುಕುವ ಮತಿ-ಸ್ಮರಣೆ-ಇದು 

ಜ್ಞಾಸಮಯ ಹಾಗೂ ಇದರಾಚೆ ತಲಂಪುದೆ ಭಗವದನುಭವ ಆದೆ. ಆನಂದವಂಯ, 

ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಭಾವವೇ ಮೊಲ. ಇಂಥ ಗಾಯನ, ನಾದ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು, 

ತಾನಾಗಿಯೆ ತನ್ನ ವಿಕಸನ ಕಂಡಂಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದಂ. . ಈ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ: ಭಾಷೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. 

ಅದರ ಧ್ವನಿ ಮಾಧ್ಯವಂದ ಮೂಲಕ ಭಾವ ಪ್ರಕಾಶವಾಗುವುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು 
ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಗತ್ಯ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹ್ಮವಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ, 

ಭಾರತೀಯರ ಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊಂದಿಗೆ ವಿತ ಆಗಿ ಹರಿಯಂತ್ತಿರುವ ದ್ರವ್ಯ- 

ಧರ್ಮ, ಸಂಗೀತ- -ಧರ ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಗಾತಿ, ಮಿತ್ರನಾಗಿಯೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೂ 

ಇದರಿಂದ ಪಂತ-ಧರು ಪ್ರಸಾರ ಸಂಲಭವೆನಿಸಿದೆ. 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ತುಂಬ ಪ್ರಾಚೀನ ಆದ ಕಲೆ, ಇತಿಹಾಸ ಯಂಗದ ಆರಂಭ 

ದಲ್ಲಿ ಇದರ ಸುಳುಹು ಕಾಣುತ್ತದೆಂಬಂದಂ ವಿದಾ ್ವಿಂಸರ ಮಂತ, ವೈದಿಕ ವಾಜ್ಮಯನನ್ನೂ 

ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಲೋಸುಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ವ ರದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆ ವಿಧಿಸಿ; ಸ್ವರಾಘಾತದಲ್ಲಿ 

ತಪ್ಪೆಸಗುವ ಯಜಮಾನನ ಹತ್ಯೆಯ “ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದರು | ಯಗ್ಗೆ ದದ “ಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ 
ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಲದಿಂದ, ಸಾವಃಗಾನದ ಹಿರಿವಂ ನಿಂತಿತು. ಸಂಗೀತವೂ 
ಗಂಧರ್ವ ವೇದವೆಂದೇ ಪರಿಗೃಹೀತವಾಯಿತು. ಆ ಕಾಲದ ವಿವರ (ಸುಮಾರಂ ೪೧೦೦ 
ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು) ಇನ್ನೂ ಅಸ್ಟ ಕಷ್ಟ, ಬಹಂ ಹಿಂದೆ, ಯಜ್ಞ. ಸ್ಲಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನೂ 
ನೆರವೇರಿಸುವಾಗ ಹವಿರ್ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಂ ಆಯಾಯ ಮಂತ್ರ ದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೇವತೆಯನ್ನು ಆಹ್ಹಾ ನಿಸಂವಾಗ ಖಂಕ್ಕುಗಳನ್ನು, ಸಾಮಮಂತ್ಸ ಗಳನ್ನೂ. 
ಹಾಡುತ್ತಿ ದುದು ಪದ್ಧ ತಿಯಾಗಿತ್ತು. 

ಹೋತಾರನು “ಕು ಗಳನ್ನು ಸ್ನ ಸ್ವರಬದ್ಧ ವಾಗಿ ಪಠಿಸಿದ್ದರೆ, ಉದ್ದಾ ತೃವು 
(ಹೋಮ ಮಾಡುವಾತ) ಸುಗೀತದ ಸಂಸ್ಕರಣದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು . ಸಾಮಗ ಗಿ 
ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಹಾಡುತ್ತಿ ದ್ದೆ. "ಸ ವಿಷಯವನ್ನು ಓದಗಿಸಿದರೆ ಸಾವಂ ಅದನ್ನೂ 
ಪ್ರಕಟಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನೂ "ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಮವೇದ, ಸಾಮಗಾನ, ಇವು 
ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಆಕರ, ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ, ರನಿಸಿರುವ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕ್ಷೆ ೈತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಹಾಸುಷೆಸಿಕಾ ಗಿರುವ ತತ್ತ ಕೈಗಳಿಗೂ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೂ ಯಶ್ ಸಾಮವೇದ 
ಮಂತ್ರಗಳ ಸಮನ್ವ ಯವಿಷ್ನ ಇದರಿಂದ, ಅವರೆ ಕ ತಿಗಳಿಗೆ ಫೆರಂದರೋಪನಿಸತಿ ತೈಂಬ 
ಹೆಸರು ಬಂದಿತೆನ್ನ (ಬಹುದು, ವಿಶ್ವದ ಸಂಗೀತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೂ ಗಮನಿಸಂವಾಗ, ಎಲ್ಲ 
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ಜನಾಂಗ-ಬುಡಕಟ್ಟಿ ನವರೂ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದಂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆ, 

ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಮತ ಪ್ರಸಾರದ ಸಾಧನ ಮಾಧ್ಯವವಾಗಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದಂ 

ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ``ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿರುವ ನಾದಮಾಧುರ್ಯ, ಹಾಗೂ 

ಮನಸ್ಸನ್ನು ರಂಜಿಸಂವ ಗುಣ, 

ಸಂಗೀತ ಪ್ರ ಕಾರಗಳು ; ; 

ಭಾರಿ ಸಂಗೀಶ' ಎರಡಂ ವಂಖ್ಯ ಪ್ರಶಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ, 
ಉತ್ತರಾದಿ (ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ) ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣಾದಿ (--ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತ). 

ಸಂಗೀತ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಧಾತಂ ಎಂದರೆ, ನಾದವಂಯ ಸಂಗೀತ, “ಮಾತು” 

ಎಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದೂ ವಿದ್ಧಾಂಸರಂ ಅರ್ಥವಣಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊದಲೆ ಹೇಳಿರು 

ವಂತೆ, ಇವೆರಡರ ಮೋಳವಿಸುವಿಕೆ ಕಂಡಂಬರಂವುದಂ ಯ. ಸಾಮವಂಂಶ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ, 

ಇದೇ ವೇದಗಾಯನ ಇಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಂ ಬಂದಿರುವ "ಸಂಗೀತವಂವ 
ಧಾರಯ'' ಎಂಬ ಪದ್ಧತಿ. ವೇದಗಾಯಂನದಲ್ಲಿ ಉದಾತ್ತ (ಏರಂ) . ಅನಂದಾತ್ತ 

(ಇಳಿಧ್ದನಿ) ಸ್ವರಿತ (ಸಮಧ್ವನಿ) ಹೀಗೆ ಉಚ್ಚ್ಯಾ ರಣೆಯ ' ಸೂಚನೆಗಳಂ೦ಟಂ. 

ರಾವಷಾಯಣ, ಭಾರತ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ಸ್ಸ ರೂಪ ವಿಶದವಿಲ್ಲ.' ವೇದ 

ಕಾಲದ ಕೆಲವು ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೆ ಹೆಸರಿಸಿದರೆ, ಹಾಡು, ನಾಟ್ಯ, ನೃತ್ಯ 

ಒಟ್ಟಿಗೇ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದುವೆಂದು ರಾಮಾಯಂಣಾದಿ ಗ್ರಂಥ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದೀಚೆಗೆ 
ಬಂದಿರುವ ಸಂಗೀತ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೀಗೆ : 

ಅರ್ಟಕ-ಏಕಸ್ವರ,. ಗಾಶಿಕ-ಎರಡಂಸ್ಟರ, ಸಾಯಿಕ-ವಂೂರಂಸ್ಟರ, ಸ್ವರಾಂತರ-ನಾಲ್ಕಾ 

ಸ್ವರ; ಔಡವ- "ಸಂಚಸ್ವ ರ, ಹೂಡವ-ಆರುಸ್ವ ರ, ಸಂಪೂರ್ಣ-ಸಪ್ಪಸ್ತ ಕರ ಪ್ರಯೋಗ. 

ಹೀಗೆ ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಹೇಗೆ ಬಳೆದು ರೂಪುಗೊಂಡಿ 

ತೆಂದಂ ನವಂಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ. ಸಂಗೀತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು. 
ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನದ ಮೇಲೆ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಭಾವ ಗಂರುಶಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 

ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮೂರು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹಂದಂ : 

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲ; ಮೊದಲಿಂದ ಕ್ರಿ.ಶ, ೭ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ 
ಮಧ್ಯಕಾಲ' ;. ಪುರಂದರದಾಸರವರೆಗೆ (ಕ್ರಿ.ಶ. ೭ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ 

ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೫೬೬ರ ವರೆಗೆ) 
ಆಧಂನಿಕ ; ಪುರಂದರದಾಸರ ಅನಂತರದ್ದು (ತ್ಯಾಗರಾಜರು, ಪುರಂದರರ 

ನಂತರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾಲ-ತ್ಕಾ ಗರಾಜರ ಅನಂತರದ 

ಕಾಲ,) 

"ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ, ನಾಟ್ಕ ಎರಡನ್ನೂ ವಿವರಿಸಂವ ಭರತನ ನಾಟ [ಶಾಸ್ತ್ರವೇ 

ನವಗೆ ಮೊದಲ ಆಧಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಗಂಧರ್ವಗಾನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಬಿಟ್ಟು, ಮನುಷ್ಯ ಸಾಧ್ಯವಾದ 
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“ಬೃಹಡ್ಲೇಶಿ” ಗ್ರಂಥದ ಕರ್ತೃ ವಂತಂಗ. 'ಮತಂಗ ಹಂಪೆಗೆ ಸೇರಿದವನು. ಆಜ್ಞೆ 
ಕನ್ನಡಿಗ. ಸಂವರಾರಂ ೪-೭ರ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಬಹುಂದೆಂದಂ ಸಂಗೀತ 

ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಊಹೆ. ಬೃಹದ್ಮೇಶಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಂಗೀತವನ್ನೂ 
ವಸ್ತುವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಿ ಎಂದರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ 

ಜನರ ನಡುವೆ ಪ್ರಚಲಿತ ಆಗಿರುವ ಸಂಗೀತವೆಂದರ್ಥ. . ಕಿನ್ನರಗಾವವಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲ 
ದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಸುಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡಿಗರವೇಕರು. ಸಂಗೀತ ಕಲೆಗೆ ಮನಗೊಟ್ಟು, ಆಭ್ಯಸಿಸಂ 

ತ್ತಿದ್ದರಂ ಎಂಬುದು ಖುಷಿಪಡುವ ಮಾತು. ಭರಶಮಂನಿ ಹೇಳಿರಂವ ಜಾತಿಗಳ 

ಬದಲು ರಾಗ" ಎಂಬ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದವನೆ ಮತಂಗ. ಆರೋಹಣ-ಅವರೋಹಣ 
ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೋಳಯಿಸುವ ಸ್ವರಗಳನ್ನೂ ರಾಗವೆಂದಂ ಕರೆದ ಮತಂಗ, ರುಗಗಳನ್ನೂ 

ಶುದ್ಧಭಾಯಾಲಗ, ಸಂಕೀರ್ಣವೆಂದು ವಿಭಾಗಿಸಿ, ಶ್ರುತಿ, ಸ್ವರ, ವರ್ಣ, ಅಲಂಕಾರ 

ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರ ನಿರೂಪಿಸಂತ್ತಾನೆ, ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಏವರವಿದೆ. ಇದೇ 

ಇಂದಿನ ರಾಗ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಬಂನಾದಿ ಎಂದೂ ಹೇಳಬಹುದು. 
ಈ ವೇಳೆಗಾಗಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ದೇಶೀ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಗೊಂಬಲ 

ನೆದ್ದಿತ್ತು. ವಿಧಿಸಿದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆಗೆ ಚಾಚೂತಪ್ಪದುದಂ ಮಾರ್ಗ ಸಂಗೀತ, ವೇದ 

ಇಹಿತ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ. ಬಿಗಿಯಾದ ಪದ್ಧತಿ. ಹೀಗಾದರೆ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಬದಂಕಲ್ಲಿ 
ಗೀತೆ ವೈದಿಕವೆ ಆಗಬೇಕೆ? ಲಕ್ಷಣವೇನೊ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ವಂಖ್ಯ. ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮವೊ? 

ಇದರಿಂದ ದೇಶದ ಜನತೆ ಕಂಡುಕೊಂಡ. ಸುಖಿವೀಯಂವ ಲೌಕಿಕ ಸಂಗೀತ ಬಯಸಿದ್ದೆ, 

ಸೇಶೀ ಪದ್ಮಶಿ ದಾಂಗುಡಿಯಿಡಲು ಕಾರಣ, ಇಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ-ವಾದ್ಯ, ಶಾರೀರ ಎಲ್ಲ 
ಬೀಳೆವಿಸಿದವು. ದೇಶೀ ಸಂಗೀತವೆನಿಸಿಕೊಂಡಂ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಯಿಂತ. ಹೀಗೆ `ನ 

ಜನಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸಂಗೀತೆ ಬಂದು ಶತಮಾನಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆದ 
0ತರವೆ ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥಗಳಂ ಬಂದದ್ದು ಎಂಬುದು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಮತ, ಲೌಕಿಕ, 

ಇಗೂ ಕವಿಗಳ ಕಾವ್ಯ ಸಂಗೀತ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಾಗಲೀ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು ಬಂದರು 
ಸಾಕ್-.-ಗೇಯವಾಗ್ಗೇಯ.) 

ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರೆಂದರೆ, ಸಂಗೀತದ ಪರಿಭಾಷೆಗೆ (ಧಾತಂ) ಮಾಠನ್ನ (ಸಾಹಿತ್ಯ) 

ಳವಡಿಸುವಂಥವರಂ ಎಂದರ್ಥ. ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು, ಪ್ರಮಾಣ ಗ್ರಂಥಗಳೂ 
ಸಿಯೆಕಾಗಿ ಸಂಗೀತ ವಿಕಸನ, ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತ ಬೆಳೆದಂತೆ, ಅದರ ಮಧುರ 

ಸೂಪಣೆಗಾಗಿ ಕೃತಿಗಳನೇಕ. ಸಿದ್ಧ ಆದವು. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದದ್ದೆ ಲಕ್ಷಣ-ಲಕ್ಷ್ಮ 

ಭಾಗ, ಇದನ್ನೂ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಭಾರತೀಯಂರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. 
ದಂ ರಾಗದ ಸ್ವರ-ಸಾಮಾನ್ಯ-ಸಂಚಾರ-ವಿಶೇಷ ಸಂಚಾರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಂ ಆಜೇ 

'ಗದಲ್ಲಿ ಆಗವಂಸಂಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿ-ಗೀತೆಗಳನ್ನೂ ರಜಿಸಿದರಂ, ಇದನ್ನೆ ಸಂಗೀತ 

ರರು 'ಲಕ್ಷಣಗೀತೆ'ಗಳೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. 
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ಕ್ತಿ. ೫. ೭-೧೧ನೇ ಶತಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾರದನ "ಸಂಗೀತ ವಂಕರಂದ' -ಹಾಗೂ 

ಜಯದೇವ ಕವಿಯ-ಅಷ್ಟಪದಿ-'"ಗೀತೆಗೋವಿಂದ'' ಬಂದದ್ದೂ ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರ ಬೆಳವಿಗೆ 

ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಯಿತು. ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಿಯ ಆಂದೋಲನದ ಎಳೆಗಳನ್ನೂ ಗೀತಗೋವಿಂದದ 

ಅಷ್ಟಪದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಕ್ರಿ.ಶ, ೧೩ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸಂಗೀತೆ ಗ್ರಂಥ 

ಕಾರನೆಂದರೆ ಶಾರ್ಜ್ಣದೇವ (ಸಾರಂಗದೇವನೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ) ,ಹಾಗೂ ಅವನ 

ಸ್ಪಸಿದ್ಧ ಪ್ರ ಮಾಣ. ಗ್ರಂಥ ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರ-ಸಂಗೀತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ಥಿ ರ 

ಸ ಪ ಈತ ತನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಿರುವ ಭರತ, ಕಾಶ್ಶಸ ಷೆ, 

ಮತುಗ, ಯಾಷ್ಟಿಕ, ಶಾರ್ದೂಲ, ಕೋಹಲ, ದಂತಿಲ, ಅಶ್ವ ತರ, ವಿಶ್ವಾವಸು, ರಂಭ. 

ಅರ್ಜುನ, ನಾರದ, ತುಂಬುರು, ಆಂಜನೇಯ, ' ಮಾತೃಗಂಪ್ತ, ರಾವಣ, ನಂದಿಕೇಶ ರ, 

ನಾನ್ಯದೇವ, ರುದ್ರಟ, ಸೋಮೇಶ, ಅಭಿನವಗುಪ್ತ ಮಂಂತಾದವರೆಲ್ಲರ ಕಾಲ ಇನ್ನೂ 
ದೃಢ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಗಗಳನ್ನು ಪುರಂಷ-ಸ್ತ್ರೀ ರಾಗಗಳಾಗಿ 

ವಿಂಗಡಿಸಿ, ೨೭ ರಾಗಗಳನ್ನು ಶಾಜ್ಞ! ೯ದೇವ ಹೆಸೆರಿಸಿದ್ದಾಃ ನೆ ರಾಗಾಲಾಪನೆಯಲ್ಲಿ 

ಅನಂಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಾವಳಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ 

ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಾತ ಸಿಂಹಭೂಪಾಲ (ಸುಧಾಕರ) ಹಾಗೂ. ಹದಿನೆ ೈದನೆ ಶತಮಾನದ 

ಕಲ್ಲಿನಾಥ ಕಲಾನಿಧಿಯೇಂಬ ಭಾಷ್ಯವನ್ನೂ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಲಿನಾಥ ಇದ್ದ ಕಾಲ, ಇಮ್ಮಾಡಿ 

ಪ್ರೌಢದೇವರಾಯನ (೧೪೪೬-೧೫೬೫) ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲ. ಸಾಹಿತ್ಯ-ಸಂಗೀತಗಳ 

ಉತ್ಕರ್ಷ ಕಾಲ, ಈ ನಡುವೆ ರಾಜಕೀಯ] ನಿಷ್ಟ ವ, ವಂಯಸ್ಲಿವಂರ ಧಾಳಿಗೆ ತಂತ್ರಾದ 

ದೇವಗಿರಿ, ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮಾ! ಜ್ಯ ಗಳು ಧ್ವಂಸ ಆದವು, ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ನೆಲೆ ತಪ್ಪಿ 

ಬಹಂಕಾಲದಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ-ಕಲೆ ಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರನ್ನಾವಂಗೊಂಬ 

ಭೀತಿ ಹಂಟ್ಕಿತ, ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ! ಮಾಧವನೆಂದು ಪ್ರ/ ಸಿದ್ಧ ರಾಗಿ ಅನಂತರ ̀  'ಪದ್ಯಾ ರಣ್ಯ'” 

ರೆಂದಂ ಖ್ಯಾತಿವೆತ್ತ ಮಹನೀಯಂರಂ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆ "ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರೆ ಯ 
ತೀರದ ಹೇವಂಕೊಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾವ್ರಾಜ್ಯ-ಅವರೆ: ನೇವಿಂಸಿದ 
ಹಕ್ಕಬುಕ್ಕರೆಂಬ. ಸೋದರರ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಹಮ್ಮದೀಯರ ಧಾಳಿಗೆ ಜಗ್ಗದೆ 
ಬಲವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿ ನಿಂತಿತು, ೨೫೦ ವರ್ಷ ಕಾಲ ಬಾಳಿತೆಂಬುದಂ. ಇತಿಹಾಸದ 

ಮಾತು, , ವಿದ್ಯಾ ರಣ್ಯ ರಂ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾ ಪನಾಚಾರ್ಕರಷ್ಟೈ ಅಲ್ಲ, ಸಂಗೀತ ಪುನರುತ್ಮಾ ನಾ 

ಚಾರ್ಯ ರೂ ಹೌದು, "ಅವರ ಗ್ರಂಥ " ಸಂಗೀತಸಾರ"' ಈಗ ಉಪಲಬ್ಧವಿಲ್ಲ, ಆದರೂ 
ಸಂಗೀತದ ಆಕರ ಗ್ರಂಥ ಆಗುಳಿದಿದೆ. ಕಲ್ಲಿನಾಥನಿಗೆ ಮೊದಲು ಗೋಪಾಲ ನಾಯಕ 

ನೆಂಬಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವದೇವ (ಸಂಗೀತಸಮಯಸಾರ), ಹರಿಪಾಲದೇವ (ಸಂಗೀತ ಸುಧಾಕರ) 

(೧೩೦೯-೧೩೮೦) ಇವರೆಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಗ್ರಂಥಕಾರರು, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರಂ ಹದಿನೈದು ಜನಕ 

ರಾಗಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ, ಇಂದಿನ ಜನಕ. ಜನ್ಯ ರಾಗ ಪದ್ಧ ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗಡರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ, 

ಗೋಪಾಲನಾಯಕ ದಕ್ಷಿಣದವನೆ ಆಗಿದ್ದು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಯ 

ಆಸ್ಥಾನ ಗಾಯಕನಾಗಿದ್ದ, ಇವನಿಗೂ ಪರ್ಷಿಯಾ ದೇಶದ ಕವಿ-ಸಂಗೀತಕಾರ 
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ಅವಿಣರ್ಖಂಸ್ತೂನಿಗೂ ಗಾಢವಾದ ಮೈತ್ರಿ ಇದ್ದಿತು. ಗೋಪಾಲಸಾಯಕನಿಂದ ಆರಂಭ 

ವಾಗಿ ಬೆಳದದ್ದೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ. ಗೋಪಾಲನಾಯಂಕನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ೧೬ನೇ 
ಶತೆಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಾತ ಪುಂಡರೀಕವಿಠಶಲ. ಈತನಂತೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿವಗಂಗೆ 

ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಸಾತನೂರಿನವನು. ಪುರಂದರದಾಸರ ಸಮಕಾಲಿಕ, ಇವನನ್ನು 
ಆಚಲುನಂದರ ಹೀಠಗಳ ಪೈಕಿ ಶಿವಗಂಗೆ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹರಿದಾಸನೆಂದೂ ಹೆಸರಿಸ 
ಬಹುದೆಂದು ಕೇಶವದಾಸರು ಸುತ್ತಾ, ರೆ? ಪುಂಡರೀಕವಿಶಲನ ಗ್ರಂಥಗಳಂ, ಷಡ್ಭೂಗ 

ಚಂದ್ರೋದಯ, ರಾಗಮಾಲಾ, ರಾಗನಂಂಜರಿ, 
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಕಾಲದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಾದಿ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿ-ಹಾಗೂ ಕರ್ಣಾಟಕೆ 

ಸಂಗೀತ. ಪದ್ಧತಿ ಬಂದಿತೆಂಖಂದಂ ವಿದ್ಯಾಂಸರ : ಅಭಿವಂತ. ಅಂತೂ ಉತ್ತರಾದಿ, 

ದ್ಷಿಣಾದಿಗಳಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಕವಲೊಡೆದು, ಭಿನ್ನವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯಂವೆ ಆಗಿ 

ಪರಿಣವಿಂಸಿದ್ದು '“ರಾಶ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಳಕು ಹರಿದಂತೆ, ಮೊಗ್ಗಿ ನಿಂದ ಹೂವು ಅರಳಿದಂತೆ” 
ವಿಕಾಸ ಹೊಂದಿಕೆ ವಿನಾ ಇಳಿಮೊಗವೇನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಕರ್ಣಾಟಕದನರಿ 

ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವರ್ತಕರೆಂಬಂದು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ವಿಚಾರ, 
ವಿದ್ಯಾನಗರವೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡು (ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾಭಿದಾನಗರೀ ಎಂದೂ 

ಪೃಸ್ತಾಪ ತವದ) ಬೆಳೆದು ಹಬ್ಬಿದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮಕ್ಪಾಜ್ಯ, ಇತರೆ ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳಿಗೆ 

ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದಂತೆ, ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿತು. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರೇ 
ಆಸಕ್ಟರಾಗಿ ತಮ್ಮಾ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಕರ್ಣುಟಕ ಸಂಗೀತ ಸಂಪ್ರದಾಯಂವನ್ನೆ ಹಾಕಿ 
ಕೊಟ್ಟರು, ಮೇಳರಾಗ, ರಾಗಾಲಾಪನೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದು. ಇದನ್ನು ಅನಂತರೆ 

ಬಂದ ಗೋವಿಂದ ದೀಕ್ಷಿತನೆಂಬಾತ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವೆಂಕಟವಂಖಿ ಎಂಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ 
ಸಂಗೀತಿ ವಿದ್ಧಾಂಸ ತಾನಂ ಬರೆದ ಚತಂರ್ದಂಡಿ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ (೧೬೨೦)ರಲ್ಲಿ ಮೇಳ 

ರಾಗ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂದಂವರೆಸಿದ. ಕಲ್ಲಿನಂಥನಿಗೆ ಸಮಕಾಲಿಕನಾಗಿದ್ದ ವನಂ ರಾಮಾವಃತ್ಯ. 
ಈತನ ಗೃಂಥ 'ಸ್ಫರಮೇಳ ಕಳಾನಿಧಿ' ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಂಶಿಯಯಂಟಿಂ 
ವಹಡಿತು,. ಹಾಗೆಯೆ "ಸಂಗೀತ ಸಾರಾಮೃತ'ದ' ಕತನ್ಫ ತುಳಜಾಜಿವಂಹಾರಾಜ 
ಹಾಗೂ 'ಸಂಗೀತಸಂಪ್ರದಾಯದರ್ಶಿನಿ'ಯ 'ಕತಣೃ ಆದ ಸಂಬ್ಬರಾವಂ ದೀಕ್ಷಿತರಂ 

ಸ್ಮರಣೀಯರು, ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಲಕ್ಷಣದ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿನಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು 
ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಬ ಉದ್ದೇಶ ' ರಾಮಾಮಾತ್ಮ ನಡು, ಈತನು ಆಳಿಯ ರಾಮರಾಯನ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಾತ. 
ಹರಿದಾಸ ಸಾಸಿತ್ಯ-ಹರಿದಾ ಆಂದೋಲನ ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ 'ನೀಡಿದ 

ತೊಡೆಗೆ, ಹಾಗೂ 'ತವ್ಮೂ ಭಕ್ತಿಯ ಅಂದೋಲದ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ-ವಂತ 

ಪ್ರಸಾರ ಸಾಧನವಾಗಿ- ಹರಿದಾಸರು ಸಂಗೀತವನ್ನೂ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ರೀಶಿಗೆಳೆನ್ನು ಗುರೆತಿ 
ಹಿವ್ರದೆ ವಂಂದಿನ ವಿಚಾರ, 
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ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ ತನ್ನ ಒಂದಂ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಹಾಗೂ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಪ್ರಸಾರ 

ಸ್ನರೂಪ ಪಡೆದದ್ದು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಿಂದ ಎಂದಂ ಹಿಂದೆಯೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ 
ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತವ ವಂತ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಿ (ಮಧ್ವಮತ) 

ಹಾಗೂ ತತ್ವ ಪ್ರಚುರಗೊಳಿಸಲು (ದೈ ಶಿ ತೆ) ಪಣತೊಟ್ಟ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು, ತಎಂಳಂ 

ನಾಡಿನ ಭಕ್ತಿ ಆಂಡೋಲನದಂತೆಯೆ ತಾವೂ ಹರಿದಾಸಪಂಥ ಸಂಘಟಿಸಲು ಉಜ್ಜೂಗಿ 

ಸಿದರು. ವೀರಶೈವ-ಚೈನ-ಬೌದ್ಧ-ನಿರೀಶ್ಚರವಾದದಿಂದ, ತತ್ತರಿಸಿದ್ದ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿ- 

ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ 

ಕುರ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಶ್ರೀಕಾರದಿಂದಾರಂಭ ಆದ ಹರಿದಾಸಭಕ್ತಿಯಂ ಅಂದೋಲನ 

ವೆಂಬುದನ್ನು ಹಿಂದೆಯೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಶರಣರಾಡಿದ ಮಾತಿಗಿಂತ (ವಚನ) ಜನತೆಗೆ 

ಇನ್ನೂ ಹೃದಯಂಗವಂ ಆಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪ್ರಸರಿಸಲಂ ಕಿಳಿಗನ್ನಡದ 

ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಸಪ್ತಸ್ವರ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಡಿದ ಶ್ರೀಪಾದ 
ರಾಜರಂ, ಹರಿದಾಸ ವೃತ್ತಿ-ಪದ್ಧ ತಿಯನ್ನೆ ತಂದರು ಹಾಗೂ ತಾವೇ ಸ್ಥ ಸ್ಸೈಯೇಂ ಕಾಲಿಗೆ 

ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿ, ತಾಳ ಹಾಕುತ್ತಾ ಭಗವತ್ಪೂಜಾ ಸವಂಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಕೈಂಕರ್ಯ 
ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ತವ್ಮೂ ಪಂಣಖಿ ಧ್ಯೇಯ ಆದ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿ-ಹರಿ 

ಸರ್ವೋತ್ವಮತ ಕೈ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸ ಅಂದೋಲನವು ಸಂಗೀತ ಮಾಧ್ಯವರ 

ಬಳಸಿಕೊಂಬುದರ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಹಾದಿಯನ್ನೇ ಕಂಡುಕೊಂಡಾಯಿಂತಂ. ಕನ್ನಡ 

ಸಾಹಿತ್ಯ-ಸಂಗೀತಗಳಿಗೂ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ದೊರೆಯಿಂತೆಂಬುದನ್ನು ವಂಂಂದಿನ ಸಾಲು 
ಗಳಲ್ಲಿ ಗಂರುತಿಸಬಹಂದಂ, 

ಹರಿದಾಸ ಕೃತಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗೇಯಗಂಣದೊಡೆಗೂಡಿದ ಕೀರ್ತನ ಬಂಧದಲ್ಲೇ 
ಏಕೆ ರಚಿತಗೊಂಡವೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನವಂಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ತಂಬೂರಿ ಮಿಾಟಂತತ್ತಾ ಕಾಲಿಗೆ 

ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂ "ವಂಧುಕರ' ವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಹೆಸಿಬೆ ಚೀಲವನ್ನೂ ಹೆಗಲಿಗೇರಿಸಿ, 

`` ಬೆಳೆಗು ಮೂಡುವ ಮುನ್ನವೆ, ಸ್ನಾನಮಾಡಿ, ಊರ್ಧ್ವ ಪುಂಡ್ರಧರಿಸಿ, ಆಹ್ನಿಕಾದಿಗಳನ್ನು 
ಮುಗಿಸಿ, ಹರಿನಾಮಸಂಕೀರ್ತನೆಗೈಯುತ್ತ ಬೀದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲೂ . ಸಂಚರಿಸಂವುದು, 

ಕೀರ್ತನೆ ಕೇಳಂಗರಿಗೆ ಸಂಪ್ರಭಾತ ಆದರೂ, ಹರಿದಾಸರ ಮನದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೂ 

ಆರಿತುಕೊಂಬ ಜನತೆ ಬೇಕಿತ್ತು, ಬಹಂಶೇಕ ಅಂಥ ಧರ್ಮ ಪೋಷಕರಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ 

ಇರದವರೂ ಇದ್ದರೆ (ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಭೃತ ಆಗಿದೆ)... ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ 
ಬಂದ ಪ್ರರುದರದಾಸರಂತೂ ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಆಚಾರ್ಯರಂ, ಅಪರ ನಂತರ ಬಂದ 

ತಮಿಳುನಾಡಿನ : ತೆಲುಗಿನ ಕೃತಿಕಾರ ತ್ಯಾಗರಾಜರಿಗೂ ಪುರಂದರದಾಸರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ 

ಯಂಂಟಾಯಿಂತೆಂಬಂದಂ ಅವರ ಕೃತಿಯಾದ "'ಪ್ರಹ್ಲಾದಭಕ್ತಿ ವಿಜಯಮಂ''ವಿನಲ್ಲಿ 
ಶಿಳಿದಂಬರಂತ್ತದೆ ; 

ಷಿ 
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'ದುರಿಶ ವ್ರಾತಮುಲೆಲ್ಲನು ಪರಿಮಾರ್ಚೆಡಿ ಹರಿಗುಣವಂಲಬಾಡು 

ಚೆಂನೆಪುಡುನ? 

ಪರವಶ:ಡೈೈವೆಲವಂ ಪುರಂದರದಾಸಂನಿ ವಂಹಿಮವಂಂಲನು 

‘ ವಂದಿಲೋನ್॥ 

ಹೀಗೆ ತ್ಲಾಗರಾಜರನ್ನೂ ಹರಿದಾಸರೆಂದು ಕರೆಯಂಬಹಂದಾಗಿದೆ, 

ಹರೆದಾತ ಆನೂರ ಸರ್ಗೀತಯತ್ತ ಕೀರ್ತನೆ ರಚಿಸಲು-ಕಾರಣ ಭಗವಂತನು 

ಗಾನಕ್ಕೆ-ಸಂಕೀರ್ತನಕ್ಕೆ ಚೇಗೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಂವನೆಂಬ ವಂನೋಭಾವ. ಭಕ್ತಿಯ ಅರ್ತತೆ, 

ಇದನ್ನು ' ಶ್ರೀಮವಾನಂದತೀರ್ಥರ “ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ಪೆ'ದ  (ಹರಿಗೀತಿರಿಯಂಂ 

ಫರಮಾದರತಃ...) ಸಾಲಲ್ಲಿ ಗವಂನಿಸಬಹುದಂ. 
ನವನಿಧ ಭಕ್ತಿಯ ವೈವಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನ ಭಕ್ತಿಯೂ ಒಂದಂ 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಒಂದು ಉಗಾಭೋಗ ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತೆದೆ 

ಧ್ಯಾನವು ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಜನ 

ಯಜ್ಞವು ಶ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ 

ದಾಫವಾಂತಕನ ದೇವಶಾರ್ಚನೆಯು 

ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದಿ ಗಾನದಿ 

ಕೇಶವನೆಂದರೆ ಕೈಗೂಡುವನು ರಂಗವಿಠಲ ॥ 

ಇದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರರಂದರದಾಸರೂ ಹಾಡಿದ್ದೂ ಶೆ: 

ಧ್ಯಾನವು ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ “ 

ಯಜ್ಞಯಾಗವು ತ್ಲೆ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ 

ಅರ್ಚನೆ ಬಬ್ಬ ಐರಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾತ್ರದಿ 

ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮುಕುತಿಯನ್ನೀವ ಪುರಂದರವಿಠಲ ॥ 

ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಗ್ರಂಥ ಆದ ಭಾಗವತದ ದ್ವಾದಶಸ್ಯಂದದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರಂವಂತೆ, 

(ರ್ಶನಾದೇವ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಮುಕ್ತೆಸಂಗಃ 

ಕಲೌತಾಹರಕೇರ್ತನಾತ್ 

ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾವಂ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವೆಂದಂ ಶಿಳಿಯ 

ಬರಂತ್ತದೆ, ಸ 
ಸಂಗೀತ ವಿಶ್ವಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ದೇವಭಾಷೆಯೆಂದಂ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. 

ಸಾಹಿತ್ಯ-ಸಂಗೀತಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಭಕಂತಿ ಮಾರ್ಗವೆ ಎಂಬಂದಂ ಜಾಗಶಿಕ 
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ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಂತ ಸುಧಾರಣೆಯ ಆಂದೋಲನಗಳಿಂದ ಶಿಳಿದಂ ಬರಂವ ಅಂಶ, 

ಸಂಗೀತ, ಶಾಸ್ತ್ರ 'ಸಂಹಿಕ್ಕವೆ ಆಗಲಿ, ಸುಲಭ ಸಾಹಿತ್ಯವೆ ಆಗಲಿ, ಅದನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಿ 

ಕೊಂಡಾಗ ಸಾಹಿತ್ಯ _ಸಂಗವಂಗಳ ಸೊಗಸಂ, ಸೊಗಡಾ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ 

ಸಂಗೀತ ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳು: ವುದು ವಾದಿರಾಜರಂ ಹೇಳುವಂತೆ, “ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ನಾವು 
ಸುಧಾರಸ ಏನು ರುಚಿಯೋ ಕಾಣೆ ಜೇನುತುಪ್ಪದಂತೆ'' ಎಂದೊಮ್ಮೆ ಹಾಡಿದರೆ, 

ವಂತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾವಾವಿಷ್ಟರಾಗಿ "'ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿದ ಚೂಕ್ಯ ಪಾನಕವನ್ನು ವಿಂಕ್ಯ ಮಾರಂತ 

ಲಿದೆ ರಕ್ಕಸ: “ಯ ಧ್ಯಾನ'' ಎಂದಂ ಹಾಡಂತ್ತಾ ರೆ. “ದಳು ಖರ್ಜೂರ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಡಕೆಯಿಂ 

ಮ್ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಮಂದಕೊಡುವುದಂ ಚಿಹ್ವೆ ಗೊದಗಿದ ತಕ್ಷಣ” ಎಂದೂ "ಕಾಸಿದ ಕೆನೆಹಾಲ 

ದೂಪಿಸುವಂತಿದೆ"' ರೂ ತಿಳಿಸುತ್ತ ಘೋಷಿಸುವುದಿದು ಏನಂ ರುಚಿಯೋ 

ಹರಿದಾಸೆರೆ ಬಲ್ಲರೆ. ' ಇದಂ ಸ್ಥಾನಂಭವ. "ಕಾಸಿದ, ಆಂದರೆ ಹದವಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿದ 

ಕೆನೆಹಾಲು' ಎಂದರ್ಥ. ಹಾಗೆಯೆ ಹಿತವಾದ 'ಗಾಯೆನವೂ ಶ್ರೀಹರಿ ಪ್ರೀತಿಗಳಿಸುವ 

ಸಾಧಕ-ಹರಿದಾಸರಿಗೆ, 

ಹಾಗೆಯೆ ನಾರದರನ್ನು ಕುದಿಶಂ ಭಗವಂತನೊಂದೆಡೆ. "ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತ ನನ್ನನ್ನು 

ಕುರಿತು ಹಾಡುವನೊ (ಕೀರ್ತಿಸುವನೊ) ಅಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೆ ಇರುತ್ತೇನೆಂದಿದಾನೆ...'' 

""ಶಿಶುರ್ವೇಶ್ತಿ ಪಶಂರ್ಮೇತ್ತಿ ವೇಶ್ರಿಗಾನರಸಂಘಣೀ-'' ಮಗು, ಪಶಂ, ಹಾವಿನ 

ಹೆಡೆಯನ್ನು ಕೆಂಣಿಸುತ್ತದೆ ಸಂಮಧುರ ಸಂಗೀತ (ಕಾಳಿದಾಸ), ಇದು ಸಂಗೀತದ ವಿಚಾರ 

ದಲ್ಲಿ ಜೀರೆ ಬೇರೆಯೆವರ ಅಭಿವಂತ. 

ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ-ಸಂಗೀತ ಎರಡೆರ ನೆರವಿನಿಂದ 
ಪೂಜಿಸುವಂಥ ರೂಢಿ ಇಂದೂ. ಉಂಟಂ. ನಾದೋಪಾಸನೆಯೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ, 

ದೇವರು ಸಾವಂಗಾನಲೋಲ, ಸಂಶ್ಟಾವ್ಯ ಆದ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಆತ ಒಲಿಯಂವನೆಂದೂ 
ತಿಳಿದವರು ಹೇಳುವುದಂಂಟಂ.  ಗಾನಯೋಗಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿ 
ಯಲ್ಲೊಂದೆಡೆ, "“ಸಂಗೀತಜ್ಞ್ಞಾನ ವಿಹೀನಲಂಕು ಮೋಕ್ಷಮಂಗಲದಾ'' ಎಂದಂ ಪ್ರಶ್ನಿ 
ಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನಂ ಜೀವ ಜಂತುಗಳಿಗೆ ಅನಂಗ್ರಹಿಸಿರಂವ ಕೆಲವು ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ 
ನುದವೆ ಮೊದಲನೆಯದಂ, ದೇವಾನಂದೇವಶೆಗಳಿಗೆ, ನಾರದರೇ ಮುಂತಾದ ದೇವರ್ಷಿ 

ಸಂಗೀತ ಬ್ರುಹ್ಮರಿಗೆ ಕೇವಲ ' ಗಾನಕಲೆಯಾಗದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೊ ಒಲಿಸಿಕೊಂಬ 

ಪರಮಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಯೂ ಆಗಿತ್ತು, ಇದೇ ಹದಿನೈದನೆ ಶತಮಾನದ ಕರ್ಣೂಟಕ 

ಹರಿದಾಸರಿಗೂ ಪ್ರಿಯಂ ಆದ ನಾದ ಮಾರ್ಗ. ಸಂಗೀತದೊಲವು, ಸಂಗೀತ ಪರಂಪರೆ 
ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವುದು ಇಂದಿಗೂ ಸಂವ್ಯಕ್ತೆ ಆಗುವ ಆಂಶ. 

ಊಟಕ್ಕಿ ರಂಚಿ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವೊ ಹಾಗೆಯೋ ಗಾನಕ್ಕೂ ನಾದಮಾಧುರ್ಯ ಅಗತ್ಯ, | 

*ಕೀರ್ತನೆ'ಯೆಂಬ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಹಾಡಿರಂವವರು ಶ್ರೀಪಾದ 

ರಾಜರೆಂದೇ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಎಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅದೂ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿವರೆವಿಗೂ ಪಲ್ಲವಿ, ಅನಂ 
ಪಲ್ಲವಿಯ ನಿಯತಿ ಚರಣಗಳು, ಹೀಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ "ಕೀರ್ತನೆ' ಪ್ರಕಾರವನ್ನು 
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ಪ್ರಚುರಫಡಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಆದ್ಯರಂ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಇವುಗಳನ್ನೇ “ದೇವರನಾವು', 
“ದಾಸರ್ಗಪದಗಳಂ” ಎಂದೆಲ್ಲ ಕರೆವ ರೂಢಿ ಅನಂತರ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿತು. 

` ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಸಂಸ್ಕೃತ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲದೆ, ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿಯೂ 
ಪರಿಣಕರೆನ್ನಲು ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಸಾಕ್ಷಿ. ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯ-ನಾಟಕ ಕಲೆಗಳಲ್ಲೂ 
ಕೋವಿದರೆನ್ನಲು ಅವರ `'ಭ್ರವಂರಗಿ:ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಬೋಧನಾತ್ಮಕತೆ ಹಾಗೂ ಐದು 

ತಾಳಗಳ ಭಳಕಿ "ಹೊಂದಿದ ಕ್ಲಿ! ಪ್ಚವೆನಿಸುವ *'ಸುಳಾದಿ''ಗಳ ಹಾಗೂ ಉಗಾಭೋಗ 

ರಚೆನಕಾರಥೂ, ಇವರೇ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡ-ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಛಂದಸ್ಸಿನ 

"ವೃತ್ತನಾಮ'  ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರೇ ರಚಿಸಿದ್ದು ! ಉಗಾಭೋಗ ರಾಗ ಭಾವಯಂತವಾಗಿ 

ಹಾಡುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಬಂಧ, ಆದರೆ ವೃತ್ತನಾವಂದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತ, ಶ್ಲೋಕೆ 
ಪದಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ, ತಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲ ಪ್ರಚಲಿತ ಇದ್ದ ರಾಗಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಪಾದ 
ರಾಜರಂ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೇಯಗಂಣ. ಸಹಜವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ 

ದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ : 

ಹೆಂಗಳೇರೊಂದಾಗಿ ಆಂತರಂಗದರಸನ . , . ಸಂಗೀತದಿಂ ಪೊಗಳುತ್ತ ... 

ಪಲ್ಲನಾದರೆಯರೆಲ್ಲ ಈ ಶಿಶುವು! ತುಲ್ಕ ವರ್ಜಿತನೆನುತಲಿ 1 

ಸಲ್ಲರಿತಗಾನದಿಂದ ತೊಗಿದರು ಕಲ್ಯಾಣಿರುಗದಿಂದ 1 
ಆನಂದಸದನದೊಳಗೆ ಗೋಪಿಯರು | ಆ ನಂದಸುತನೆ ಕಂಡು | 

ಆನಂದ ಭರಿತರಾಗಿ ತೂಗಿದರು । ಆನಂದಭೈರವಿಯಿಂದ 

ದೇನಾಧೀದೇವನೆಂದು ಈ ಶಿಶುವು। .ಭಾವನಾತೀತನೆಂದು | 

ದೇವಗಂಧರ್ವರ್ಪಾದಿ ತೂಗಿದರು ! ಜೇವಗಾಂಧಾರದಿಂದ । ' 

ತಾಳ ತಂಬೂರಿಗಳಿಂದ ಕಾಲಗೆಜ್ಜೆ ಧ್ವನಿಗಳಿಂದ ̀  

ಕೋಳುಗೊಂಡಂತೆಹರಿಯ ಹಾರಿಪೊಗಳದವನ ಜನ್ಮ 

ನಗುವರೆಂಬ ಭಯವು ಅಡಗಿ ಜಿಗಿದು ಕುಣಿದು ಮೈಯ ಬಳುಕಿ 

ಬಿಗಿದು ಪರಮ ಸತ್ವದಿಂದ ಪೊಗಳಿ ನಲಿಯದವನ ಜನ್ಮ ॥ 

ಎಲ್ಲವೂ ಶ್ರೀ ಹರಿಪೂಜೆಯೆಂಬಂದೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಭಾವನೆ, “ರಂಗ ಕೊಳಲನೂದಂತ 
ಬಂದ'' ಎಂಬುದಂ ರಾಗ ರಂಜಿತ ಭಾವಗೀತೆಯಾದಂತೆಯೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರಂವ""..:ನೇತ್ಪಂ 

ಗಳಿಗತಿ ಚಿತ್ರಂಗಳಾಗೆ! ಆ ರಂಗನೂದ್ವ ಸಾರಂಗ ಕೇಳಿ ರುಷಿ,,,'' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ 

ವಾದ್ಯಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪವೂ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ. ಅದ್ಯಪ್ರವರ್ತಕರಾದ 
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ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಂ ಹರಿದಾಸ - ಸಂಳಂದಿಯ 'ಜತೆಗೇ ಸಂಗೀತ ಪರಿಗಣಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ 
ಆದ್ಯರೆಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ವ್ಯಾಸರಾಯರು ತಮ್ಮ ಗುರುವರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಪರಿಷಂಥವನ್ನು 
ಅನುಸರಿಸಿ ಅನೇಕ ಕನ್ನಡ ಕೀರ್ತನೆಗಳು, ಸುಳಾದಿ; ಉಗಾಭೋಗಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ : 

ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಹರಿದಾಸ ಅಂದೋಲನ ಸಂಘಟಿಸಿ ವಂಂ0ದಂವರಿಸಿದರಂ; 
ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಅಂಕಿತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ-ಸಿರಿಕೃಷ್ಣ.. ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಗಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ 
ಹೊಸತೇನೂ ಕಂಡುಬಂದಂತಿಲ್ಲ.' ಹರಿಯ ಪೊಂಗೊಳಲಿನ ಗಾನ ವೈಖರಿ ಬಣ್ಣಿಸಂವ 
ಅವರ ವೇಣುಗೀತ ಗೇಯಗಂಣದದ್ದಾದಂತೆಯೆ, ತಮ್ಮ ಒಂದಂ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸಂತ್ತಿದ್ದ ಸೋರೆಬಂರುಡೆ ವಾದ್ಯ, ವೀಣೆಯನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ : 

ನಾರದನನೀಣೆ ಗೋಪರ ಕಿನ್ನರಿ 

ಗೀರ್ವಾಣ ದುಂದುಭಿ ಗೋಪರ ಮುರೆಜ॥ 

ಒಂದೊಂದು ತಾಳಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಐದಗತಿ 

ಹಿಂದೊಂದು ರಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಗತಿ॥ 

ಇದಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಕಾಲದ ಏಕನಾದದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವೂ ಬಂದಿದೆ. 

ಪುರಂದರದಾಸರಾಗಮಃ£ದಿಂದ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪ ಬಂದಂದಲ್ಲದೆ 

ಅವರಂ ತಾವೇ ಸ್ವಯಂ: ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಂವಣೆ 
ತಂದಂದು, ಅದೇ “ಮುಂದೆ ಪದ್ಮತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಇದು ಹರಿದಾಸ 
ಆಂದೋಲನದ ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯ ಕೊಡುಗೆ, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ ಸಂಗೀತ 
ಕ್ಕೊಂದು ಖಚಿತ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿದವರು ಪುರಂದರದಾಸರು. ಲಕ್ಷ್ಯ-ಲಕ್ಷಣಗೀತೆಗಳಿಂದಲೆ 
ತುಂಬಿದ ಸಂಗೀತ ಜ| ಕ ಸಂಚದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರಂ ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರಂ. ಅವುಗಳನ್ನೂ 

ರಾಗ-ತಾಳಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಹಾಡಿ, "ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ರ. ತಂಂಬಸರಳವಾದ 
ದೇವರನಾವಂಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಲಿಷ್ಟ ರಚನೆಗಳಾದ ಸಂಳಾದಿಗಳವರೆವಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀಶಿಯ 
ಕೃತಿ ರಚಿಸಿ, ಆಗ ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದ ರಾಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಒಂದಂ 
ಸ್ನ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟವರಂ ಪುರಂದರದಾಸರೆಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಆಗದಂ. ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ 

ಪಾದ-ವಂತ ತತ ಸಾರುವ-ಜಾತಿ: ಕುಲ ಎಲ್ಲ ವಿಂರಿ ಭಗವದನಂಭವ ವಿಶೇಷವನ್ನು 
ಸಾರುವ-ಇವರ ಕೃತಿಗಳಂ ಹರಿದಾಸೆ ಆಂದೋಲನದ ಗತಿ ದ್ರುತಗತಿ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ 
ವಂದೆ ಬಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಯ್ಯೆ, ತ್ಯಾಗರಂಜಸ್ಥಾವಿಂಗಳು, ವಂತ್ತುಸ್ಟಾವಿಂ ದೀಕ್ಷಿತರೆ 
ಮೊದಲಾದ ಸಂಗೀತ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರಿಗೂ. 'ವರಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಆದವು. ತಾಳದ ಬಿಗಿ, 

ರಾಗದ ಸೊಗಸಂ, ಮಾಶಿನ ಸಮರ್ಥ ಬಳಕೆ ಇವು ಪುರಂದರ ಕೃತಿಗಳ ವೈಶಿಷ್ಠ ಕೋ. ಭಕ್ತಿ 

ಯಂತೂ ಹೇಳಂವಂತೆಯೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಜೀವಾಳ, ಎಂತಲೇ ಅವರನ್ನ ಕರ್ಣಾಟಕದ 
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ಸಂಗೀತ ಪಿತಾವಂಹರಂದಂ ಗೌರವಿಸುವುದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆಯೆಂದೆ ಅನೇಕೆ ವಿದ್ವಾಂಸರ 
ಮಂತ. "ದ್ದೆ ೈವೀಸಂಪತ್ತು, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವುಗಳೇ ಮೂರ್ತಿೀಭವಿಸಿ ಬಂತೆಂಬ 

ದೊಡ್ಡ ಸ್ತಿಕೆ'' ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವರೆನಿಸಿದವರಂ ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರುಂ... ಅವರ 
ಗಂರಂಗಳಾದ -ವ್ಯಾಸರಾಯರೇ ಆಗಲಿ... ಅನಂತರ ಬಂದ ಹರಿದಾಸರಾಗಲಿ, ಇವರನ್ನು 
ಒದ್ಮೂನದಿಂದ ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ದಾಸರನ್ನು ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳ 

ಅವತಾರವೆಂದೇ ಸಾರಿದರಂ. ದಾಸರಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತವ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲಾದ 
ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ವ್ಯಾಸರಾಯರಂಥ ಗುರುಗಳು '`ದಾಸರೆಂದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರಯ್ಯ'” 

ಎಂದು , ಹಾಡಿದರು. ಅವರು ಉತ್ಸವಂವರ್ಗದ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕಾರರಂ,..ಎಂದೆಲ್ಲ 

" ಬಂದಿರುವುವು ಬರಿಯ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ, ಅರ್ಥವತ್ತಾದ ನಂಡಿಗಳಂ. 
ಹರಿದಾಸ ಕೂಟದ ಹೊಣೆಯ ಜತೆ, ಪುರಂದರದಾಸರ ಕಣ್ಣ ಮಂಂದಿದ್ದದ್ದು 

ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ""...ಲಕ್ಷ್ಮ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ವಿರಸವಿದ್ಧ ಕಾಲ ಅದು. ಶಾಸ್ತ್ರ 

ನಿರೂಪಣೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಿತಂಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಬಿಮ್ಮಾನಿತ್ತಾ, 

ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಕ್ಕೋಚೆದಿಂದ ನಿತ್ಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಂ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣ 
ಕಾರರೂ ಹೇಳಿದ್ದರು... ಆದರೆ ಲಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತಂದು 

ಕೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಯೋಗಸಿದ್ಧವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಶುದ್ಧವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಪ್ರಚಂರ 
ಪಡಿಸಿದ ಧೈರ್ಯ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸನಿಗಲ್ಲದೆ ಬೇರೊಬ್ಬನಿಗಿದ್ದ ಉಲ್ಲೇಖ 

ಇಲ್ಲ" ಎಂಬ ಮಾತು ಗಮನೀಯ. ` 
ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಹೇಗಾಯಿಂಶಂ, ವ್ರತ್ಪತ್ತಿ ಉಂಟಾದ 

ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ. ಕುರಿತಾದ ವಿವರ ಅವರಲ್ಲಿಯೆ ಆಗಲಿ, ಮುಂದಿನ ಹರಿದಾಸರ 

ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ , ತಿಳಿಯಬದುವುದಿಲ್ಲ.. ವ್ಯಾಸರಾಯರಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸದೀಕ್ಷೆ ಕೈಗೊಂಡ 
ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ಪರಿಚಯವಿತ್ತೆ ? ಸಂಗೀತ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿದೃತ್ತೂ 

ತುಂಬ ಇತ್ತು ಎಂಬುದು ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಸರಾಯರಿಗೂ 
ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪಾಂಡಿತ್ಯವಿದ್ದಿ ರಲೇಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೃತಿಗಳೆ ನಿದರ್ಶನ. 
ಆದರೆ. ವ್ಯಾಸಕೂಟ-ದಾಸಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ವಿವರವೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 

ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೆ ಸಂಗೀತದ. ಮೇಲಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶ್ರವಂ, ಅವರ. ರಾಗಬಳಕೆ, 

ರಾಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಂವಿಕೆ, ನಾಟ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಶಿಳಿಸಂವಿಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೂ 

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡಿವೆ. ಹರಿದಾಸ ಅಂದೋಲನದ ಧ್ಯೇಯ. ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ 
ಬಳಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂಬುದಂ ಅವರಿಗೆ ದಾಸದೀಕ್ಷೆ ಕೈಗೊಂಡ 

ನಂತರ : ಥಟ್ಟನೆ ಸ್ಫುರಿಸಿರಬಹುದಂ. ' ಅವರ ಪ್ರಸಾರಕರ: ಜತೆ ಇದ್ದ ಸಂಗೀತ 

ಸಂಕೀರ್ತನ, . ಭಕ್ಷಿಸಾಹಿತ್ಯ-ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಮಾಧುರ್ಯ: ಇವೆರಡರ ಪರಸ್ಪರ 

ಅನ್ಕೋನ್ಯತೆ `ಕಾಣಬರದ್ದನ್ನಲು 'ಪ್ರೆರಂದರರೆ ನಿವೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
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ಕೇಳನೋ, ಹರಿತಾಳನೋ, ತಾಳೆಮೇಳಗಳಿದ್ದು ಪ್ರೇಮದಿಲ್ಲದ ಗಾನ ॥ಪ। 

ತಂಬೂರಿ ಮೊದಲಾದ ಅಖಿಳವಾದ್ಯಗಳಿದ್ದು 1 

ಕೊಂಬುಕೊಳಲು ಧ್ಹನಿಸ್ಯರಗಳಿದ್ದು k 

ತುಬುರು ನಾರದರ ಗಾನ ಕೇಳುವೆ ಹರಿ। 

ನೆಂಬಲಾರ ಈ ಡಂಭಕದ ಕೂಗಾಟ ॥ 

ನಾನಾ ಬಗೆಯ ರಾಗಭಾವ ತಿಳಿದು ಸರ I 

ಜ್ಞಾನ ಮನೋಧರ್ಮ ಜಾತಿಯಿದ್ದು 1 

ದಾನವಾರಿಯ ದಿವ್ಯನಾಮ ರಹಿತವಾದ | 

ಹೀನ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಮನವಿತ್ತು ...... ॥ 

ಹಿಗೆಂದು ಉದ್ದರಿಸಿ, ಸಂಕೇರ್ತನವು ಹೇಗಿರಬೇಕೇಬಂದನ್ನು ತಾವೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ : 

ತಾಳ ಬೇಕು, ತಕ್ಕ ಮೇಳ ಬೇಕಂ ಶಾಂತ ವೇಳೆ ಬೇಕು ಗಾನೆ ಪಾಡುವಗೆ ॥1॥ 

ಯತಿಪ್ರಾಸವಿರಟೇಕು ಗತಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು 

ರಶಿಪತಿಪಿಕನೊಳು ಅತಿಪ್ರೇಮವಿರಬೇಕು. ॥2॥ 

ಗಳ ಶುದ್ಧವಿರಬೇಕು ತಿಳಿದು ಪೇಳಲು ಬೇಕ | 

ಕಳವಳ ಬಿಡಬೇಕು ಕಳೆಮುಖವಿರಬೇಕು ॥8॥ 

ಅಧಿಶವರಿರಬೇಕು ಹರುಷ ಹೆಚ್ಚಲುಬೇಕು 1 

ಪುರಂದರವಿಠಲನೆ ಪರದೈವವೆನಬೇಕು.. 140 

ಇದರಿಂದ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೌಢಿವೆಂ ತಿಳಿಯಂತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವರಜ್ಞಾ, ನ, ರಾಗಶಾರೀರ, 
ಒಳ್ಳೆಯ ತಾಳೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಗೀತ ಶೋಭಿಸದೆಂದಾ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ಇದಲ್ಲದೆ '"ಹರಿ 

ಸರ್ನೋತ್ತವಂ ಎನ್ನಬೇಕು ವಾಯು ಜೀವೋತ್ತಮಂತ್ಕ ಪೇಳಬೇಕು'' ಎಂಬ ವಂಧ್ಯವಂತ 

'ಪ್ರಸಾರವೊ ನಡೆದಿದೆ. 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ಉದಾಹರಣೆಯ ಜತೆಗೇ ಪುರಂದರದಾಸರಿಗಿದ್ದ ತಾಳದ ವಲಣ 

ಪೃಭಂತ್ವ ಅವರ ಲಯದ ಆರಿವು-ಭರತನಾಟ್ಕದ ಪರಿಚಯ ತಿಳಿಸುವ ಈ ಕೃತಿ; ತುಂಬ 

ಜನಪ್ರಿಯ; 

ಅಡಿದನೋ ರೆಂಗ, ಅದ್ಭುತದಿಂದಲಿ, ಕಾಳಿಂಗನ ಫಣಿಯಲಿ ॥ಪ॥ , 

ಬೇಡಿದವರಿಗೆ ಬೇಡಿದ ವರಗಳ 
ನೀಡುತಲೀದಯೆಮಾಡುತಲೀನಲಿ 

ದಾಡುತಲೀ ಜೆಣ್ಣೆ ಬೇಡುತಲಿ ॥1ಅ,ಪ.॥॥ 
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ಅಂಬುಚೋದೃವ ಅಖಳ ಸುರರು ಕೂಡಿ 

ಅಂಬರದಲಿ ನಿಂತು ಅವರ ಸ್ಸುತಿಸೆ 

ರಂಭೆ ಊರ್ವಶಿ ರಮಣಯರೆಲ್ಲರು 

ಚಂದದಿಂ ಭರತನುಟ್ಕಿವ ನಟಿಸೆ 

ರುಂ ತಟ ತಕ ಧಿಮಿ ತಧಿಗಿಇತೋ. ಎಂದು 

ರುಂಪೆ ತಾಳೆದಿ ತುಂಬುರನೊಬ್ಬಸೆ 

ಧಾಮುಪಪಾಧ ಸ ರೀ ಎಂದು ಧ್ವನಿಯಿಂದ ನಾರದ ತುಂಬುರ 

ರ್ಗಾನವ ಮಾಡಲು ನಂದಿಯು ಮದ್ದಲೆ ಚಂದದಿ ಹಾಕಲು 1 

“ರಣಂಪೆ' ತಾಳ ಅವರ ಮೆಚ್ಚಿನ ತಾಳವಿರಬೇಕು. 

ಪುರಂದರದಾಸರಂ ಸಂಗೀತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯವಸಾಯ, ಸಂಗೀತದ 
ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಭದ್ರವಾದ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಲಂ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಸದಾ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರು 

ವಂಥದು. ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಸಂಪ್ರದಾಯಂವನ್ನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರವರಂ, ಆವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ಖರಹರಪ್ಪಿಯ ರಾಗವನ್ನು ಶುದ್ಧರಾಗವನ್ನಾಗಿ  ಗ್ರಹಿಸಂವ ವಾಡಿಕೆಯಿದ್ದಿತು, 
ಮಾಯಾಮಳವಗೌಳರಾಗವನ್ನು ಶಂದ್ವರಾಗವಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರದ 

ಪಾಶಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆರಂಭರಾಗವಾಗಿರಿಸಿದುದೆ ಅವರ ವಿಚಾರಪರತೆ, ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ನಿದರ್ಶನ, 
ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಳ ರಾಗದಲ್ಲಿ: ಷಡ್ಡ, ಶಂದ್ಭಖಂಷಬ, ಅಂತರಗಾಂಧಾರ, ಶುದ್ಧ 

ಮಧ್ಯಮ, ಪಂಚವಂ, ಶಂದ್ಕ ದೈವತ, ವಂತ್ತೂ ಶಾಕಲಿನಿಷಾದ ಈ ಸೃರಗಳ ಸಂಚಾರ 

ವಿದ್ಧು, ಸ್ವರ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಂನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಆದಕ್ಕನಂಗುಣವಾಗಿ 
ಶಾರೀರ-ಸ್ವರ ಸ್ಥಾನ ಶಂದ್ಕಿ ಸಾಧಿಸಲಂ ತಂಂಬ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಆಗಿದೆ. ಸರಳ, 

ಸುಲಭ, ಶಂದ್ಮ-ಈ ಮೂರೂ ಲಕ್ಷಣಗಳುಳ್ಳ ಈ ರಾಗವನ್ನ್ನ ಪುರಂದರದಾಸರಂ 

ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಂನಾದಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಾದೆಂದೆ ಕರ್ಣಾಟಕ: ಸಂಗೀತದ 

ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾಯಿತು'ಎಂದರೂ ಸರಿಯೆ. 

ಈ ತೆರನಾಗಿ ಮಾಯಾಮಾಳಿವಗೌಳ ರಾಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಥಮ ರಾಗವಾಗಿ 
ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಭ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೊಳಿಸಲು, 
ದಾಸರಾಯರು, ಪ್ರಾಚೀನ : ತಾಳಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ, ಸುಲಭವಾದ: ಸಪ್ತ ಸುಳಾದಿ 

ತಾಳೆ ಆಳವಡಿಸಿದರು. ಹಾಗೂ ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಳ ರಾಗದಲ್ಲಿಯೆ .ಸರಳವರಸೆ, 
ಜಂಟಿವರಸೆ, ಸ್ವರಾವಳಿ, ಸಪ್ತತಾಳದ ಅಲಂಕಾರ-ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ರಚಿಸಿದರು. ''ಧಾತಾ'' 

“ಮಾತು” ಗಳಿಗೆ ಸುವಂಧಂರ ಸವಂನ್ವಯವನ್ನೂ ಹಾಗೂ ರಾಗಲಕ್ಷಣ ಪರಿಚಯಿಸ 
ಲೋಸುಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೀತೆಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿಕೊಟ್ಟರಂ. ಇದನ್ನೂ ಪುರಂದರದಾಸರ 

ಸವಂಕಾಲೀನ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರನಾದ ರಾಮ ಅಮಾತ್ಮನೂ ಗುರುತಿಸಿ, ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾನೆ. 
ಇಂದಿಗೂ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ವಂಲಯಾಳ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯಂವ 
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ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಾಸರಾಯರುಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಪಾಠಗಳೆನ್ನೇ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಪದ್ಧತಿ 

ಇದೆ. 
ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪುರಂದರದಾಸರು ಸಂಗೀತ ಕಲಿವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಮೊದಲು ತನಂ 

ಮನ ಶುದ್ಧಿ ಒದಗಲು ""ಪಿಳ್ಸಾರಿ”' ಗೀತೆಗಳೆಂದಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಗೀತೆ 

ಗಳನ್ನು ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಳರಾಗದ ಜನ್ಮ ರಾಗ ಆದ “ಮಲಹರಿ`' ರಾಗದಲ್ಲಿ 
ರೆಚಿಸಿದರ, .*'ಶ್ರೀ ಗಣನಾಥ ಸಿಂಧಂರ ವರ್ಣ", 'ಲಂಬೋದರ ಲಕುವಿಂಕರ', 

"ಕುಂದಗೌರ: ಗೌರೀಪುರ' '`ಕೆರೆಯೆ ನೀರನು ಕೆರೆಗೆ ಚಿಲ್ಲಿ” ಇವೇ ಆ ನಾಲ್ಕು ಗೀತೆಗಳು, 
ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಆನೇಕ ಲಕ್ಷಣ ಗೀತೆಗಳನ್ನೂ ದಾಸರಾಯರು ರಚಿಸಿದ್ದರೆಂದೂ, ಅವರ 
ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡಂಗೆ : ವಿಜಯನಗರ ಪತನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗಿರಬಹಂದೆಂದೂ 
ಸಂಗೀತ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಂ ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಿಳ್ಳಾರಿಗೀತೆಗಳಿಂದ ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೆ 
ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರಲ್ಲಿಯೇ ಅಗ್ರಗೌರವ ದೊರೆತಿದೆ, 

ಪುರಂದರದಾಸರೂ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಳದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇದ್ದ ಗೊಂದಲ 

ವನ್ನೂ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಸಪ್ತೆತಾಳಗಳನ್ನೂ ಹಾಗೂ ಪಂಚೆಜಾತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸ 
ದರಂ. ಧ್ರುವ, ಮಠ್ಶ್ಕ, ರೂಪಕ, ರುಂಂಪೆ, ತ್ರಿಪುಟ, ಅಟ್ಟ, ಏಕ-ಇವೇ ಆ ಏಳಂ ತಾಳ 

ಗಳು ; ತ್ರ್ಯಶ್ರ, ಚತುರಶ್ಪ, ಖಂಡ, ಮಿಶ್ರ, ಸಂಕೀಣ-ಇವು ಐದು ಜಾತಿಗಳು, 
ಇದೇ ಇಂದೂ ಉಳಿದಿರುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಾಠಕ್ರಮ, ಈ ಏಳು ತಾಳಗಳನ್ನು ಸಂಗೀತ 

ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಳಾದಿ ಸಪ್ತ ತಾಳೆಗಳೆದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. (''ಸುಳಾದಿ', ಉಗಾಭೋಗ 

ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿರಂವಂತೆ ಅವು 

ತಾಳ ಪ್ರಧೂನ ಕೃತಿಗಳೆಂದಂ ತಿಳಿಯಬಹುದೆಂದಂ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹಂದಷ್ಟೆ.) 

ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಿತ ಈ ಚರ್ಚೆ ಮಂಂದಂವರಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಹರಿದಾಸ 

ಕೂಟದವರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಗೀತವನ್ನೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಒಂದಂ ಅಂಗವೆಂಬ ಪ್ರಾವಂಂಖ್ಯತೆ 
ಯಾಯಿತೆಂದು ಅನೇಕ ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಂವ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳೆ 
ಸಾರುತ್ತವೆ. ಅವರಿಗಿದ್ದುದು ವಂಖ್ಯಧ್ಯೇಯ ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ, ಹರಿಭಕ್ತಿ, 

` ಮಧ್ಯಮಂತ ತತ್ವ, ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ-ಇವುಗಳ ಪ್ರಸಾರ, ಏಕೋದೇವ ಉಪಾಸನೆ 

ನಾರಾಯಣ ಪರತತ್ವ ಪ್ರಚಾರ ಹಾಗೂ ಅದ್ಜೈತ, ನಿರೀಶ್ವರ ವಾದಿ ವಂತಗಳ ಖಂಡನ, 
ಸ್ವವಂತ. ಪ್ರಶಿಪಾದನ, ಇವುಗಳೇ ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನದ  ಆಂಕುರಿಸಂವಿಕೆಗೆ, 
ಮಂಂದುವರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣಗಳೆಂಬಂದನ್ನ ನಾವು ಮರೆವಹಾಗಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯ 

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ-ಧ್ಯೇಯ ಬಿತ್ತರಿಸಂವಿಕೆಗೆ, ಸಂಗೀತ ಒಂದಂ ಸಂಲಭವಾದ, 

ಮನೋಜ್ಞ ವಾದ ಸಾಧನವೆಂಬಂದೆ ಹರಿದಾಸರ ನಂಬಂಗೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪುರಂದರದಾಸರಂ 

ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪಿತಾಮಹರೆ ಆದರೂ ಅವರ ಆಚಾರ್ಯ ಪುರಂಷ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ 

ಪ್ರಸ್ತಾಪ, ಅಭಿಮಾನ ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂತೆ, ಬಿತ್ತರ ಆದಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, 

ಪುರಂದರರ ಸವಂಕಾಲೀಸರಾಗಲಿ, ಅವರ ನಂತರ ಬಂದ. -ನಿಜಯದಾಸಾರ್ಯರೆ ಆಗಲಿ, 
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ಪ್ರರಂದರರ ಸಂಗೀತ ವಿವೃತ್ತಿಯ ಮುಖ ಪ್ರಸ್ತಾ, ಹಿಸಿದರಂ. ಪ್ರಸನ್ನ ವೆರಿಕಟದಾಸರಃ 

ಮಾತ್ರ "'ಗೀತತಾಯ ಸುಖಾಡ್ಯೂ ಗಾಭೋಗ ಪದ್ಮ ಪದವ್ಪಾ ತ ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಂದ 

ಪ್ರರಂದರದಾಸ ನಿಠಲನನ್ನು ಪ್ರೀಶಿ 'ಪಡಿಸಿದರೆಂದಂ ಸೈ ರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 ಇದರ ಜತೆ ಹರಿದಾಸರ 

ಧ್ಯೇಯ, ಹರಿದಾಸರ ಸಂಘಟನೆ, ಹರಿಕಥಾಶ್ರವಣ, ಹರಿಕೀರ್ತನ, ಇವುಗಳನ್ನು ಹರಿದಾಸ 

ಕೂಟದವರು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದರೆಂಬಂದೂ ಸುವಿದಿತ ಅಂಶವೆ ಆಗಿದೆ. 

ಪ್ರರಂದರದಾಸರೊಬ್ಬರೆ ೪,೭೫,೦೦೦ ಕೃತಿ ರಚಿಸಿದರೆಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಇವು 

ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಜ್ಞಾನ ರಂಗ ರಚನೆ, 'ಭಾತಂ-ವರ್ಣ ಮಟ್ಟೂ ಇದ್ದವೆ ಎಂದೆಂ 

ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ರಾಗ ತಾಳ ಮಟ್ಟು ಸರಳವೆಂದು ಹೆಳಬಹುದೆಂಬುದೆ 

ವಿದ್ವಾಂಸ ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಂ. "'ಅವರ ಗೀತೆಗಳೆಲ್ಲ ರಾಗ-ಭಾವ-ತಾಳೆಗಳ ಸಂವಂಧುದ 

ಸಮನ್ನ ಯದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಾ ಂತಗಳಾಗಿವೆ'' ಇಂದಂ "ಕೃತಿ" ಎಂದು ನಾವು ಕರೆ 

ಯುತ್ತಿರುವ ರಚನಾ ಪ್ರ! ಕಂರವನ್ನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವರಂ ಪುರಂದರದಾಸರೇ. 

, ಪುರಂದರದಾಸರಂತೆಯೆ ಕನಕದಾಸರಂ, ವಾದಿರಾಜರ, ವೈ ಕಂಂಶದನಿಸೆರೆಂ 

ಮೊದಲಾದ ಹರಿದಾಸರೆಲ್ಲ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹರಿದಾಸ ಆಂಬೋಲನದ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಭ್ಯವಂ 
ವಾಗಿ ತಂತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಂದರದಾಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, 

ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ೩೨ ರಾಗಗಳನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರೂ 'ಬಶ್ತೀಸ' ರಾಗವೆಂದು ಶವ್ನಾ 

'ಚೆನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. , ದಾಸರಾಯಂಠೆ ಒಂದೆಡೆ ಹೀಗೆಂದಂ ಹಾದಿದ್ದಾರೆ: 

ಪಾಡಿ ಮಲಹರಿ ಭೈರವಿ ಸಾರಂಗದೇಶಿ 

ಗುಂಡಕ್ಟಿಯೆಗೆಜ್ಜರಿ ಕಲ್ಮಾಣಿರಾಗದಿ 

ತಂಡ ತಂಡದಲಿ ನೆರೆದು ರಂಗನ ಉಡಿಯಗಂಟೆ 

ಫಣ್ ಫಣ್ ಫಣ್ ಫಣಿರಂದು ಹಿಡಿದು ಕುಣಿಸುವರು..:... 

ತಿಂಗನೆಯರೆಲ್ಲ ನೆರೆದು ಚಪ್ಪಾಳಿಕ್ಕುತ ಒಟ್ಟಾರೆ. ವೂಗಂತಿ ತಂದ ಮಂಂಕೆುಂತಿ, ಪ್ರರಂದರರೆ 

ಖೂಲಕ ಹರಿದಾಸ ಸರೊಬ್ಬ ರನ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರವರ್ಶಕರನ್ನೆ ನೀಡಿತ್ತೆನ್ನ 
ಕೆಂ. 

ಪುರಂದರದಾಸರ ನಂತರ ಬಂದ ವಿಜಯದಾಸರು ತಮ್ಮ ಗುರಂಗಳೆಂದರ "“ಬೇಸರಿ 

ದೆ ಭಜಿಸಿರೋ ಪುರುದರದಾಸೆರಾಯರ”” ಎಂದು ಹಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಗಂರಂಗಳಂ ೫ಲಕ್ಷ 

ದಸುಳಾದಿ ರಚಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆಂದೂ, ಅವರಂ ರಚಿಸಿ, ಉಳಿದ ೨೪೫,೦೦೦ ಕೃತಿ ತಂಪು 

ಚಿಸಿರುವರೆಂದೂ ಶಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ."- ಹರಿದಾಸರ ಪದಗಳನ್ನೂ 'ದೇವರ ನಾವಂ” ವೆಂದಂ 
ವ ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ, ಇದೇ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪದ್ಧಶಿ-ಕೀರ್ತನೆ, ಎನ್ನುವುದು. 

ಪುರಂದರದಾಸರ ಸಮಕಾಲೀನರಾದ ಕನಕದಾಸರಂ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಕೊಡಂಗೆ ನೀಡ 

ಸ್ಹರೂ, ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಒಂದಂ ಕಂತ್ತಾ ಗಿದ್ದ ಜಾತಿ ಹಲ ಪದ್ಧ ತಿಯ 

ಕ್ಸೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಂಬನೆ ಮಾಡುವ ಭೈ ರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ ಸಂಗೀತಿವನ್ನಾಗಿ ಹರಿದಾಸ 
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ಅಂಡೋಲನೆ ಮಾಧ್ಯ ವಂವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡಂದಂತೂ ನಿಜ, ' ಕೇಳೆಂವವರಿಗೆ ಹಿತವಾಗಿ 

ರುವಂತೆ ಸ್ವರಕಂಪಿಸಿ, ರಾಗಕ್ಕನಂಗಂಣವಾಗಿ ಹಾಡುವುದಂ, ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನತೆಯಿ 
ಯೆಂವ ಕಲ ಗವಂಕ ಕಲೆ, ಕನಕದಾಸರ ಷಟ್ಟದಿ "ಕಾವ್ಯ ಗಳಂ-ನಳಚರಿತ್ರೆ, ಹರಿಭಕ್ತ 

ಸಾರ, ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗವಂಕ ಮಂಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೂ, ಜಾನಪದ ಶ್ರಿಪಾದಿ 

ಯನ್ನು ಎಳೆದು ಹಾಡಂವಂಥ ಸಾಂಗತ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ. ಇದಂ ರಸಿಕರಿಗೆ 

ಮನಾಹ್ಸಾ 'ದಿಕಾವ್ಯ ಕೂಡ, 

ವಾದಿರಾಜರ ವಾಗ್ಯಿಲಾಸ ಪೃತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಅವರ ಅನೇಕ ರಚನೆ, ಹರಿದಾಸ 
ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು “ಬಬ್ಬ ಸವಂರ್ಥನೇಕಾರರನ್ನಾಗಿಸಿವೆ. ತಮ್ಮಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 
(ಕ್ರಿ ಶ ೧೪೮೦-೧೬೦೦) ಅನೇಕ 'ಸಂಧಾರಣೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ ವಾದಿರಾಜಸ್ವಾವಿಂಗಳಂ 

ಭಕ್ತಕವಿ, ಸಂಗೀತ ಪರಿಣತರು. ಅವರ ಕೀರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೃತಿಗಳು ಹರಿದಾಸ 

ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥನೇಕಾರನೆನಿಸುತ್ತವೆ, 

ಅವರ ಒಂದಂ ರಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಾರ್ಹ 

ಹರಿಯೆ ಭಜನೆ ಮಾಡೋ ನಿರಂತರ ಪರೆಗತಿಗಿದು ನಿರ್ಧಾರ 

ಮೊದಲಲಿ ತೋರಃತದೆ ಮಧುರ ವಿಷಯ ಸುಖ 

ಕಡೆಯ ಅದು ದುಃಖ ಅನೇಕ-॥1॥ 

ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ನೋಡಿದರೇಸು 

ಸಾಧನಕಿದು ನಿರ್ಧಾರ-॥2॥ 

 ಸಾರವೊ,ಬಹು ಸಂಸಾರ ವಿಮೋಚಕ 

ಸೇರೋ ಶ್ರೀ ಹೆಯವದನನ್ನ-॥8॥ 

ವಾದಿರಾಜರ ಈಶ್ವರ ಸ್ಟೂತಿ ಕೀರ್ತನೆಯೂ ಅಷ್ಟೆ ಮನೋಜ್ಞ. 

ಧವಳ ಗಂಗೆಯ ಗಂಗಾಧರ ಮಹಾಲಿಂಗ ಮಾ 

ಧವನ ಶೋರಿಸಯ್ಯ ಗುರುಕುಲೋತ್ತುಂಗೆ ॥ಪ॥ 

ಅರ್ಜಿಸಿದವರಿಗಭೀಷ್ಟವ ಕೊಡುವ 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಫಗಳ ಬೇಗನೆ ತರಿವ 
ದುಃಶ್ಚರಿತರನ್ನೆಲ್ಲದೂರದಲ್ಲಿಡುವನ 
ಮ್ಮ ಅಚ್ಕುತನಲ್ಲದ ಅಸುರರ ಬಡಿವ ॥1॥ 

ವಾದಿರಾಜರ ಒಂದಂ 'ರಚನೆ ಅವರ ಕಾಲದ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಂತ್ರದೆ, 

ಕೊಂಬು ಚೆಂಟು ಕಹಳೆಗಳು ತಾಳಮದ್ದಳೆಗಳು 

ಕಂಬಟೆ ಭೇರಿ ಕಳೆಹಗಳು 
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ಭೋಂ ಭೋಂ ಎಂಬ ಶಂಖ ಹೊಳ್ಳುಮರಿಗಳು 

ಅಂಬುಧಿಯ ಮನೆಯಲಿಸೆದುವು 

ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ ರಾಗವನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಸರಿಸಂತ್ರಾ ರೆ. 

ಇದಲ್ಲದೆ ಆಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ನಿಜಗುಣಶಿವಯೋಗಿಗಳಂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಮಂರಜೆ, ಕಹಳೆ, ಶಂಖ, 

ಘಂಟಾದಿ ನಿನಾದ ಇವಲ್ಲ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನದ ಪರೆಂಪಲೆಯಂವದಂ 

ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾ. ರೆ. ಭೂಪಾಳಿ, ಧನ್ಯಾಸಿ, ವಂಲಹರಿ, ದೇವಗಾಂಧದಿ, 
ಸಂಪ, ಆತ(ಹೆಸರಿಸಿರಂವ ಕೆಲವು ರಾಗಗಳು. ಪುರಂದರರಂ ನೀಡಂವ ರಾಗದ ಪಲಾಕಂ, 

ವಿಜಯದಾಸರಂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅನೇಕೆ ರಾಗಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸಂಪುದನ್ನೂ ನಾವು 
ಕಾಣಂತ್ತೇವೆ. ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರಂವ ಮೊದಲು ತಿಳಿಸಿದ 

ವಾಡ್ಯಗಳ ಜತೆ ಇವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಂಡಿಗೆ, ವೀಣೆ, ಕಿನ್ನರಿ, ಮಂಖವೀಣೆ, 
ಕೊಳಲು, ಮದ್ಧಳೆ, .ಢಕ್ಕೆ, ಚೆಂಡೆ, ಕಿಂಕಿಣಿ, ಡೌಡೆ, ಕಂಕೂಉರಂ,' ತಿತ್ತಿದಂಟೆಗೆ, 

ಮಂಖರಿ, ಭೇರಿ, ನಿಸ್ಸಾಳ, ಪಟಹ, ಹೆಗ್ಗಾಳೆ, ಶಂಖ, ಇತ್ಯಾದಿ. ಕೀರ್ತನೆ, ಸುಳಾದಿ, 
ಉಗಾಭೋಗಗಳ ಛೆಂದೋ ಪ್ರಕಾರ, ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಶದೀಕರಿಸಲಂ ಇಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿಲ್ಲ. ಇದಂ ಬೇರೆ ಅಧ್ಯಯನದ ನಸ್ತೂವೇ ಆಗುತ್ತವೆ. ಹರಿದಾಸೆ 
ಆಂದೋಲನ ಬಳಸಿ ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತ, ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೀತವಾದ್ಯ ಮೇ ಳದೊಂದಿಗೆ 

ನೃತ್ಯವನ್ನೂ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಅಂಗಪಾಗೇ ಪರಿಗಣಿಸಿದರು, ನಂತರ, ನೃತ್ಯ 

ವಿರಹಿತವಾದ ಸಂಗೀತ ಬೆಳದರೂ, ಸಂಗೀತವಿರದ ನೃತ್ಯ ಬೆಳೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ಹರಿದಾಸರ 
ಆಂದೋಲನ ಗಮನವಿತ್ವದ್ದು ಅನುಭಾವದೊಡಗೂಡಿ ಹಾಡುವಾಗ ತಾನಂಗೀಯೆಂ 

ಹಾಕುವ ಗೆಜ್ಜೆಯೊಡಗೂಡಿದ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಜ್ಜೆಗೆ, ಇದರಿಂದ ಜನಸಾವಕಾನ್ಯರೆಂ ಕೇಳಂಎಕೆ 

ಯೊಂದಿಗೆ, ಪಾದಗಳ ಕಂಣಿತ, ಕೂಡ ಅನಂಭವಿಸಂವಂತಾಗಿ, ಹರಿದಾಸ ಸಂದೇಶ ಇನ್ನೂ 
ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಂನದಟ್ಟು ಆಗಂವಂತಾಯಿಂತು, ಈ: ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯ 

ಸಮಾಜ ಹಿತಕಾರ್ಯ ಸಂಗೀತ ಮಾಧ್ಯವಂದ ಮೂಲಕ ಶೃಷ್ತಿಕರವಂಗಿಯೇ 

ನೆರವೇರಿತೆಂದು ಹೇಳಬಹಂದು, ವಿಜಯದಾಸರ ನಂತರ ಹರಿದಾಸರಂ ಗವಂನ ಹೆಚ್ಚಾ 

ಹೆಚ್ಚು ಮಧ್ವ ತತ್ವ-ಶಾಸ್ತ್ರಗಳತ್ತ ತಿರುಗಿದರೂ ಅದನ್ನೂ ಆಚಾರ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳ 

ಸಾರವನ್ನೂ, ಭಾಗನಕಾದಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸುಂದರ ಪ್ರ ಸಂಗಗಳನ್ನೂ ಸುಲಲಿತ 

ಸಂಗೀತ, ಅನೇಕ ಸಂಳಾದಿಗಳ ವೂಲಕ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದು » ಶಾಸ್ತ್ರ ಶಂಷ್ಕರಾಗದೆ 
ಬರೀ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಮಾಸಲಾಗದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ರಿಗೂ ನಿಲುಕುವಂತಾಯಿಂಶಂ, ಜಗನ್ನಾ ಥದಾಸರಂ 

ವಿರಚಿಸಿದ ಹೆರಿಕಥಾಮೃ ತಸಾರ, ತಕ ಕೈಗರ್ಭಿತ ಷಟ್ಟದಿಯಾದರೆ, “ಶತ್ವೈ "ಸುದ್ದ ಲಿ 

ತ್ರಿಪದಿಗಳು ಸರಳೆಯಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಲಯದೊಡಗೂಡಿ ಪ್ರಚಲಿತ ಅದವ ಸಂಗೀತದ 
ಸರ್ವಸ್ವವೂ ನಾದನೆ. ಈ ನಾದ ತತ್ವವನ್ನು ದೈವಿಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಕನ್ನಡದ 
ಹರಿದಾಸರು ಮನೆ ವಂನೆಗೊ ಹೃದಯ : ಹೃದಯಗಳಿಗೂ ತಲುಪಿಸಿದ್ದೂ ಶ್ರೂತಿಸಂಭಗ 
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ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಮೂಲಕ ಅವರ ಸೌಮ್ಯ ಕತ್ರಿಂತಿಯ ಧ್ಯೇಯ 

ಆದ ಭಗವದೃಕ್ತಿಯನ್ನು "“ಸರ್ವೇಪಿ ಸಂಖಿನಃ ಸಂತು'' ಎಂಬಂದೆ, ಅವರೆ ಪ್ರಣವ 
ಪಥ. ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಚನಕಾರರಿಗಿಂತೆ ಓಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮಂಂದಿರಿಸಿದರೆಂದರೆ, 

ಅತಿಶಯೋಕ್ಷಿಯಲ್ಲ. ಸಂಗೀತದ ವೆಣಧ್ಯವಂದ ಮೂಲಕ ಮತತತ್ವ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಂವ 

ಆ ಆಂದೋಲನ ಇನ್ನೂ ವಂಂದಂವರಿಯಂತ್ಹಲಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಹರಿದಾಸ ದೀಕ್ಷೆ, 
ಅಂಕಿತ ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವಂಂಡಂವರಿದ ಅಂದೋಲನದ ಚಿನ್ಹೆಯೂ 

ಕೂಡ, 
ಆ 

ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು 
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ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎದ್ದ ಕಾಣಂವ, ಸರ್ವೋದಯ ಚಳವಳಿ 

ಗಳಿರಡು : ಹನ್ನೆರಡನೆ ಶತಮಾನದಿಂದಾಚಿ ನಡೆದ ವಚನಕಾರರ (ಅಥವಾ ಶಿವಶರಣರ) 
ಚಳವಳಿ ಹಾಗೂ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆ ಶತವಣನದ ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ. ಮೊದಲಿನದಂ 

ಚಳವಳಿ, ಎರಡೆನೆಯದನ್ನು ಆಂದೋಲನ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಿದೆ. ಅದು 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣ ಆದರೂ ಚಳಂವಳಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೆ' ನಿರ್ಧರಿಸಂವಂಥದಂ. ವಚನ 
ಚಳಂವಳಿಯಿ:ದ್ಹುದ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಾಗಿ, ಸಾವಕಾನ್ಯರಿಂದ, ಸಾವಣನ್ಯರ ಬಲಜೆಂಬಲದಿಂದ, 

ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ-ಮತ-ವರ್ಣಾಶ್ರವಂಧವರ೯, ಕವರ೯ಶೆ ವಂನೋಭಾವ, ಜಡ್ಡು 

ಗಟ್ಟಿದ ವೈದಿಕತೆ, ಕಂದಾಚಾರ,. ಪ್ರರೋಹಿತಹಾಹಿಯ ವಿರಂದ್ಭ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ಬಸವಣ್ಣ 
ಜನ್ಮತಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟಂಂಬದವನೆ ಆದರೂ ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದೂ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಸ್ವರಗಳ 

ಜನರನ್ನೂ. . ಶರಣರ ಚಳವಳಿ, ಸಮಾಜ, ಅವರ ವರ್ಣಾಶ್ರಪಂ ಧರ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, 

ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತತ್ನರಿಸಿತು, ಇದಂ ಜನಶಂ ಚಳವಳಿಯಾಯಿಂತು "ಕಾಯಂ 

ಕವೆ ಕೈಲಾಸ" ವೆಂಬ ಉನ್ನತ ತತ್ವದ ಬಂನಾದಿ ಆದೇ ವಚನ ಚಳಂವಳಿಯ ಸಂಘಟನೆ 

ಸುಭದ್ರ ಆಗಿಸಿದ ತತ್ವ ಕೊಡೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆ ಮಾತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆ, ಶ್ರವಂ 
ಜೀವಿ, ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾಯಕವಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಎಂಬಂದ 

ರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆ ಸಾಧಿಸಂವುದ, ಸವಂದಾಯೆ ಸಂಘಟನೆ ಸುಲಭವೆ ಆಯಿಂತಂ, ಅಂದರೆ 

ತೀರ ಸಂಲಭವೆಂದಲ್ಲ, ಜನತೆಯ ವಂನವೊಲಿಸಂವ, ಮನಸೆಳೆಯಂವ ಸೂಜಿಗಲ್ಲಾಯಿತೆನ್ನ 

ಬಹಂದಃ.. ಆಗ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ರಾಜಾಸ್ಥಾನದ, ಕಂಕಣ-ಅಗ್ರಹಾರಗಳಲ್ಲಡಗಿದ್ದು 
ಪಂಡಿತಮಾನ್ಯ, ಪಾಂಡಿತ್ಯಪು ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಲಿ ಗೊಳ್ಳುವಕ ಶ ಆಗ್ನಿ 

ಅವನ ಸದಭಿರುಚಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಆಗರ "ದೊರೆವ ಸಂಭವ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. 

ಇಂಥ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕರಗಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನನ್ನ, ಜನತೆಯನ್ನು 

ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ. ಅದು ಒಂದಂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ 

ಯಾಗವೆಂಡೇ ಕರೆಯಬಹುದು. ಮಾರ್ಗಕಾವ್ಯ, ಚಂಪೂಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ದೇಸಿಯ 

ಸಹಜ ಮೆರುಗಿನ ಹೊಳಹು ಕಾಣುತಿದ್ದದ್ದು "ಆಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ತನ್ನ ದಿಸೆ ಯನ್ನ ಬದಲಿಸಿ 
ದಾಗ ಒಂದು ಹೊಸತನ ಪಡೆದಂತಾಯಿಂತು. ವಾರ್ಗಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಪ್ಪಧಾನ 
ಆದ, ತತ್ಸಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯಕೆವುಳ್ಳ ಭಾಷೆ ಇದ್ದರೆ ಶಬ್ದ, ದೇಶ್ವ ತದ್ಭವ ಪ್ರಾವಂಂಖ್ಯ 
ಉಳ್ಳದ್ದು ದೇಸಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಗೆ ಇದ್ದ (ಈಗಲೂ ಇದುವ) ಚಾತಂರ್ವರ್ಣ್ಯ 

ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪೃಧಾನ ಸಾರಸ್ವತ ಸಂಪದವನ್ನೆಬಹಂದಾದದ್ದು-ಮಾರ್ಗ ; ವರ್ಣ 
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ಭೇದ ತೊಡೆದು, ವರ್ಣರಹಿತ-ಜಾತಿರಹಿತ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಿಲಂ, ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯ 

ಉದ್ದಾರ ಮಾರ್ಗ ನೀತಿ ಕೈಗೊಂಡದ್ದು ದೇಸಿ. ಮಾರ್ಗಕಾವ್ಮವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ 
ಗ್ರಂಥಸ್ಥ ; ದೇಸಿ ಕಾವ್ಯವಾದರೊ ಪ್ರಭಾನತಃ ಜನಪದ-ಜನಪದದ ಬದಂಕಿನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ 

- ಸಾಮಾನ್ಯ, ನ ಬದಂಕಿಗೆ ಹತ್ತಿರಾಗಿದ್ದಿ ಅವನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳದದ್ದೂ. ಈ ನಿಯಂವೆಂ 

ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ದೇಸಿ ಕಾಣುವಲ್ಲಿ ನವ ಗೆಮೊದ ದ್ದು ತೋರುವ ಭದ ಹನ್ನೆರಡನೆ 

ಶತಕದ ಶಿವಶರಣರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ. ವಚನಕಾರರು ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ 

ಹಿಡಿದು ಸಾರಿದರೆ. ಇದೇ ಮುಂದುವರೆದು, ಶಿವಶರಣರಂ ಶಿವಪಾರಮ್ಕು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ 
ದಂತೆ, ಹರಿದಾಸರು ಹರಿಪಾರವ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ, ಸವಂರ್ಥಿಸಲಂ "ಶ್ರಮಿಸಿದರೆ. 
ವಚನಕಾರರ-ಹರಿದಾಸರ ಧ್ಯೇಯ ಪ್ರವಂಖವಾಗಿ ಒಂದೇ, ಅದಂ ಭಕ್ತಿ, ನೀಶಿ ಪ್ರಸರಣ 

ವೆನ್ನಬಹಂದಂ, ವಚನಕಾರರು ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಯನ್ನೂ ಧಿಕ್ಕರಿಸಲೂ 
ಹಿಂದು ವಂಂಂದಂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಹರಿದಾಸರಂ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಪಾಳೆಯಂಪಟ್ಟು--ತ್ಯಜಿ 
ಸಲೂ ಹಿಂದೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ. 

ಜ್ ಲೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂ 
ವಿಚುರದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನದ ಹೊಗೆಯಾಡಂಶ್ತಿ ದ್ದುದಂ ಇತಿಹಾಸದ ವಂೂಲಕ ಕಂಡಂ 

ಬರುಪಂಥದೆ. ವೈದಿಕ ವಾಜ್ಮಯ, ಧರ್ಮ “ ಗ್ರಂಥಗಳಿಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು. 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 'ಇಲುಕುವಂಥವಲ್ಲ. ಕೇವಲ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನೆ ಬದಂಕಿನ 'ೊರುಗೋಲಾಗಿ 

ಆಪ್ನ ಸ ಯಂಸಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೇ ಮಾಸಲು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನೊ ಹೆದರಿಸುವ 

ಪರೋ ಹಿತೆಹಾಹಿಯ ' ಆಟಾಟೋಪ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಶ್ರವಂದ ಸಹಜತೆಯನ್ನು ಆರ್ಥ್ 

ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತನ್ನ ಹಂಟ್ಟೂ ಮಾತ್ರದಿಂದಲಿ ಘನಶೆ- ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೆ 

ಲೆಶ್ನಿಸಿದ ; ಇದು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ತಿರಂವು. ಹೋಳಿಗೆಯ ಹೂರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಬು 
ಬರಿಯ ಹಿಟ್ಟಿನ ಕಣಕ: ಧರ್ಮದ ತಿರುಳಂ ಇರದ ಗೊಡ್ಡು ಆಚರಣೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ಇದರ 
ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೇಳುವ ಕ್ರಾಂತಿ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಹನ್ನೆ ರಡನೇ' ಶತಕ ಅಂಥ. ಒಂದಂ ಉಜ್ವಲ 
ಕ್ಟಾಂತಿ ಯನ್ನು ದರ್ಶಿಯಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿತು. “ವಚನ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಇಡಿಯಾಗಿ 
ಸರಿಭಾವಿಸಿದಾಗ ತನಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ನಡೆಯದಿದ್ದ ರೀತಿ ತಿಯಲ್ಲಿ ವಂತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ 
ಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕ ವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತು,” 

ವಚನಗಳು ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ಕಿಳಿಯಂ ಹೊರಟವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ 
»ವಶರಣರ ಭಕ್ತಿಯಾಗಲಿ, ಬದುಕಿನ ಪರಿ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಸೌಂದರ್ಯ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 
ಕಿರ್ಥ, ಆಗಿನ ಬದುಕು, ಶಿವ ಮತ ಪ ಪ್ರಸಾರ, ಪರಿಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ, ಆವುಗಳಿಲ್ಲದಳ್ಕಿ ೦೫ ಸದು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ (ವರ್ಣ) ದವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು, ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡೆ ಇತಿ ಸದಾ ಹೊಸತೇ. ಎನ್ನಿಸಂತ್ರದೆ, ಆಗ್ಗೆ ವ ಧಿಕ ಧರ್ಮ" ತನ್ನ ಸೈಜತ್ವ ಪನ್ನೂ, 
[ವದ ತಿರಂಛಾದ ನೀತಿ-ದಯೆ ಮಂತಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು, ಕಳಕೊಂಡು ಜಡತ್ವ “ಳಿಯ ದಾಗ ಅದರ ನಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ಈ ವಚನ ಆಂದೊಲನ ಒಂದು. ಕ್ರಾಂತಿ, 
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ಸಾಮಾಜಿಕ-ವಂತೀಯ ಎರಡು ವಿಧದಲ್ಲೂ ಸಹ, ಕ್ರಾಂತಿ ಪುರುಷನಾದ ಬಸ ಸವಣ್ಣನ 
ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಣ ಪೈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆರಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ವರ್ಧಿಸಿದ ಚಳವಳಿ, 

ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಜ್ಜಳನ ಕೊಲೆ-ಕಲ್ಯು ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದಾಗಿ 
ಚೆದರಿದುದು ಹೌದು.. ಮಂದೆ ವೀರಶೈದ ಮತ ಯಂಥಾಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮತಗಳಂತೆಯೆ 

ತನ್ನ ಆದೋಲನತ್ವವನ್ನು (Militant-Revolutionary Tendency): ಕಳೆದಂ 

ಕೊಂಡಿತು, ಮಂತ್ತೆ ಜಾತಿಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮು ಖವಾಯಿತೂ, ವೀರಶೈವಕದ್ದೆ ಒಂದು 
ಮತ ಬೆಳೆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳಗು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂ ಯಾವುದೆ ಜಾತಿ 

ಇರದ ಸಮಾಜ ನಿವಿ್ಥ೯ಸುವ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿತನ ಸೋತಂಬಿದ್ದಿತು, ಲಿಂಗಾಯಿಂಕರಕಾ -ಒಂದಂ 

ಪಂಗಡವಾದರು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರವಂಖ ಪರಿಗಣನಾರ್ಹ ಅಂಗ, ವಚನಕಾರರಂ 

ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪರಿಸರ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಂಜಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ, ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯ, ಡೋಹರ 
ಕಕ್ಕಯ್ಯ, ಮಾದಾರಚೆನ್ನಯ್ಯ, ಎನ್ನುವಂತೆ) ಒಳಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ತೊಡಗಿಸಿತು. 

ಕೇಳು ವರ್ಗದವರೆನ್ನಿಕೊಂಡವರೂ ತಮ್ಮಾ ದೀನತ್ಚ, ನಿರ್ಬಲತ್ರ ಸವನ್ನಾ, ಕೊಡ 

ತೆಲೆನಿಂತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳಿಸಿಕೊಂಡಂ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 
ರೀತಿ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ನಿಲಂಕದ್ದು. 

ಇನ್ನೊಂದು ಗವ ಸನಾರ್ಹ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನವರೆಗೂ 
ಇದ್ದ ಮತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ-ಪ್ರಸರಣ, ಕಲಿತವರಿಗಿಂತ ಓದುಬರಹ ಬಾರದವ 

ರಿಗೆ, ಕಲಿತವರ ಬೌದ್ಧಿ ವಂಟ್ಟ ಸಿಲುಪಲಾ ಗದ ಸಾವರಾನ್ಯರಿಗೆ ಧರ್ಮ. ಶಿರುಳು, 

ಬೋಧೆ ಆರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದರೆ “ಅವರಾಡುವ ಭಾಷೆಯೇ ಮಂಖ್ಯ ಸಾಧನ, ಕನ್ನಡ 

ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಮೊದಲಂ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಜನೆಗೈದ ಜೈ ನರು. ಇದನ್ನರಿತಿದ್ದರಂ, 
ಬೌದ್ಧ ರುಸ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಧರ್ಮ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಂದಿನ ಜನರೆ. ನತ್ಯ ಬಳಕೆಯ 'ಾಲಿಭಾಷೆ 

ಯಲ್ಲಿ ತರುವುದರ ಮೊಲಕೆ ತನ್ನು ವಂತ ಪ್ರಚಾರ ನಡಸಿದರು. ಜೈನರಾದರೊ 

ಪ್ರಾಕೃತವನ್ನು ಬಳಸಿದರು, ಹಾಗೆಯೆ ಪಂಪನಂಥವರಂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಜೈ ೈನ ಧರ್ಮದ 

ಸೊಗಸು-ತಿಳಿವನ್ನು ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸಲಂ ಶ್ರವಿಂಸಿದುದು ಸಂವಿದಿತ, ಜೆ ನ, ಬೌದ್ದ 

ವಂತಭರ ಜಟಿಲತೆ, ಶೂನ್ಯವಾದ ಒಪ್ಪದ ಜನತೆ, ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ 
ಕಚ್ಚಿದ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಪಾಚಿ-ಕಂದಾಚಾರ,' ಪುರೋಓತಷಾಹಿಯಂ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದ 

ಮತ ಭೀತಿ, ಇದೆಲ್ಲದರ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಂಘಟಿತ ಚಳಂವಳಿಯಂನ್ನ ಶರಣರಲ್ಲಿ ಕೆಂಡು 

ಕೊಂಡಿತಂ, ಜನಜಾಗೃತಿಯ ಮಂಖ್ಮಿ ಧೆ, ಓಯಂವಾಗುಳ್ಳೆ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಹಿರಿದಾದ ಬಯಕೆ, 

ಆದರಿಂದ ಅವರಂ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ. ಕಾರ್ಯ, ವೈದಿಕೆ ಧವ೯-ಅದರ ನಿರ್ಬಂಧ 

ಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ, ವರ್ಣಾಶ್ರವಂ ಕಟ್ಟುಪಾಡನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಶ್ರ ಶ್ರವಿಂಸಿದ್ದು. 

' ಹೆಣ್ಣು ಕ್ಲಿ-ವೆಂಲಂ ಕೀಳು ಜಾತಿ ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜ್ಞಾನದ 

ತಿಳಿವನ್ನು ಅವರೆ ಆಡುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದು ; ಈ ಸರ್ವೋದಯ 
ಚಳವಳಿಯ ಮೊದಲ ಹರಿಕಾರ ಬಸವ ಣ್ಣ. ಬಖೆವಣ್ಗನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ದುಡಿದವರು 
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ಪ್ರಭುದೇವ ಮುಂತಾದವರು. ಆದರೆ, ಒಂದು ಪ್ರವಯಖ ಅಂಶ ನಾವು ಮರೆವಂತಿಲ್ಲ, 

ವೀರಶೈವ ಮತದ ದಾಳಿ, ಕ್ಟಾಂಶಿ ಎಷ್ಟರ ವಂಟ್ಟಿ ್ಲಿಗೆ ನಡೆಯಿತೆಂದರೆ, ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಿೀ- 

ಯರಂ ತತ್ತರಿಸುವಂತಾದದ್ದೂ. 

ಯಾವುದೆ ಒಂದಂ ಆಂಯೋಲನ, ಸಂಘಟನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು, ಆದರ ಅನು 
ಯಾಯಿಗಳ ನಿಷ್ಠೆ ಮುಖ್ಯ. ಶಿವಶರಣರು ಶಿವನಿಷ್ಠೆಯನ್ನೇ ಧ್ಲೇಯ ಆಗಿಸಿಕೊಂಡರು, 
ಅದನ್ನೇ ಬೆಳೆಸಿಬಿತ್ತರಿಸಿದರು. ಪಟ್ಸ್ಟಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ (ಆರಂ ಹಂತಗಳ) ತತ್ವ-ಭಕ್ಷಿ 

ವಿಕಾಸ 'ಕ್ರವಂನನ್ನು ಹೇಳುವ ವಚನಕಾರರು, ಎರಡನೆಯ ಹಂತದ ಭಕ್ತನು 
ಮೆರೆಯಬೇಕಾದದ್ದೂ ಶಿವನಿಷ್ಠೆಯೆಂದಂ ಹೇಳಿ, ಆದನ್ನೇ ವರಾಹೇಶ್ವರಸ್ಯಲವೇದಂ 

ಕರೆದರು. ' ಶಿವನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಷ್ಠೆ, ವೀರಶೈವನ ಲಕ್ಷಣವೆಂದೂ ಸಾರಿದರು. ಈ ನಿಷ್ಠೆ 
ಜನರನ್ನೂ. ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಜನತೆಯ ನಂಬಿಕೆ-ನಿಷ್ಠೆ ಯಾಗಿಸಲು ಶಿವಶರಣರಂ ಮಾಡಿದ್ದೆ 

ಶಿವ ಕಲ್ಪನೆ, ದ್ರಾವಿಡೆರೆ ಮೂಲದೈವ ಆದೆ ಶಿವ, ಮುಂದೆ ವೇದಗಳ ರುದ್ರನೇ ಆದ, 
ಇಲ್ಲಿ ಚಳವಳಿ ದ್ರಾವಿಡತನದ್ಧಾಯಿತೆಂದೇ ಹೇಳಬರಂವಂತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವದರಿ 

ಶಿವಪಾರಮ್ಮ ಸಾತ್ವಿಕತೆ; ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಶಿವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಜನಪ್ರಿಯ 

ಆಯಿತಷ್ಟೆ. ವಚನಕಾರರು ಬುದ್ಧಿಯ ಕಸರತ್ತು, ಪದ ಬಳಕೆಗಳಿಂದ ಬಂದ್ಧಿ ವಂತರನ್ನು 
ಮಾತ್ರ ಸೆಳೆಯದೇ, ತಮ್ಮ ಘೋಷಣೆ, ನಿಷ್ಠೆ, ಸರಳತೆಗಳಿಂದ, ವಚನಗಳ ಆಡುನುಡಿಯ 

ಪರಿಭಾಷೆಗಣಂದ ತೀರಾಸಾಮಾನ್ಯನನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿದರಂ. ಶಿವನಿಷ್ಕರಂ ಒಂದಂಸಂಘಟನೆ 

ಚಳುವಳಿಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಂದು ವಚನಕಾರರು 
ತಿಳಿಸಿದ ಸಮಾನತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಿಯವೆನಿಸಿದ್ದ ಅಚ್ಚರಿಯೇನಲ್ಲ, ಆಲ್ಲಿನವರೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಸಂಕಷ್ಟ-ಭರ್ತ್ಸನೆಗಳಿಗೀಡಾದ ಕೆಳವರ್ಗದವರಿಗಂತೂ ತುಂಬ ಸಂಶೋಷವೆ ಆಂ೫0. 

ಈ ಜನರ ಇಕ್ಕತೆ ಸಾಧಿಸಲು ವಚನಕಾರರು ವಿಧಿಸಿದ್ದು “ಪಂಚಾಚಾರ''ದ ನಡೆವಳಿ, 

ಇದಂ ಹೊರಗಿನ ನಡವಳಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೆ, ಸಪ್ತಾಚಾರಗಳು ಅಂತರಿಕ ` ಶಂದ್ಹಿ 

ಯನ್ನು ಕುಪಾಡುವುದೆಂದು ನಂಬಲಾಯಿತು. ವೀರಶೈವರು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ 
ಸದಾ ಧರಿಸುವ ಲಿಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅವರ ನಿಷ್ಠೆ ಲಿಂಗಾಚಾರವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಆ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸದಸ್ಯನು ತನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂತ್ರಣ ಒಡನಾ 

ಗಳಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗದೆ ಬದುಕಬೇಕಾದಂದನ್ನು ಸದಾಚಾರವು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿವಾಚಾರ 

ವಾದರೋ ಎಲ್ಲ ಸಹಜೀವಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಕಾಣಬೇಕೆಂದಂ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. 
ಇವರ ಮತಗಳಿಂದ ತನ್ನ ನಂಬುಗೆಯ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ ಆಗತ್ಯ ಆದ ಅನನ್ಯತೆ 

ಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಂ ಶರಣಾಚಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ; ಈ ನಂಬುಗೆಯ ಜನರೊಡನೆ ಆಶ್ಮೀ 
ಯವಾಗಿ ಬೆರೆಯುವುದೊಡನೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿನಯವನ್ನು ಭೃತ್ಯಾಚಾರ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. 
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಪ್ರವಂಂಖ ಕಾರಣ, ಭಾವುಕ ವಂನೋಧರ್ಮ. ಇದರಿಂದಾ 

ಗಿಯೂ ವಚನ ಚಳವಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ, ಪುಷ್ಟಿ ದೊರೆಯಿತೆನ್ನಬಹಂದು, 
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: ವಚನ ಚಳವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಅಮೂಲ್ಯ ಅಂಶಗಳುಳ್ಳ ಹೊತ್ತಗೆಯಲ್ಲಿ . 

ವಚನ ಚಳವಳಿಯ ಸ್ವರೂಪ, ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಂಡರಿಸಿರಂವ ಡಾ. ಪಿ. ವಿ. 
ನಾರಾಯಣರ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಾರ್ಹ. ಅವರ. ಅಭಿಮತದಂತೆ ಪ್ರಾಯಶಃ 
ಭಾರತದ ಪ್ರಪ್ಪಥವಂು ದ್ರಾವಿಡ ಚಳುವಳಿ, ವಚನ ಚಳವಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಂದರೆ 

ವಚನಕಾರರ ವಂಂಖ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಯವಿದ್ಧುದಂ ಯಾವ ದಿಸೆಯಲ್ಲೆಂಬಂದಂ ತಿಳಿಯಂಬಹಂದಂ. 

ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಕವರ೯ಕಾಂಡ ಭಾಗವಾದ ಯಜ್ಞ, -ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿ 

ಸುವುದಂ; ಕೆಲವರ ಸೃತ್ತಾಗಿದ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಧಾನತೆ ವಿರೋಧಿಸಂವ್ರದಂ; ಹೆಣ್ಣು-ಗಂಡಂ 

ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಕೇವಲ ಭೋಗ್ಯವಸ್ತು-ವಂನೆಯೊಳಗಣ ದಾಸಿಯೆನಿಸದೆ. ಅವಳ 

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೀಯುವ ಗೌರವ; ವರ್ಣಾಶ್ರವಂ, ಜಾತಿ, ಇವುಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ; ದ್ರಾವಿಡ 
ದೈವವೆಂದೆನಿಸಿರುವ ಶಿವನ ಶಿವೋತ್ಸವತ್ರವನ್ನು ಸಾರಂವದಂ. ಇದಂ ಶಿವಶರಣರ 

ಅಂದರೆ ವರ್ಜಕಾರರ ಗುರಿ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ವಚನ ಚಳವಳಿ ಮೊತ್ತಮೊದಲ 
ದ್ರಾವಿಡ ಚಳವಳಿ ಕೂಡ, ಆಗ್ಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಮಂಖ ಸೆವಂಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲೊಂದು ಜಾತಿ 
ಪದ್ಮಶಿ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಐಕ್ಕತೆ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಬಹುವಂಖ್ಯ 

ತೊಡಕು ತೊಡರಂ,(ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೊಂದೆಡೆ ವಿಶದೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಂದೋಲನ 

ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆಯಷ್ಟೆ.) ಜಾತಿಗಳಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ 

ನಡುವೆ, ಅವರ ಹೃದಯ ಪ್ಲೇಮ ಜಿರೆಯದಂತೆ, ಒಂದಾಗದ ಚೇನಾಗೋಡೆಗಳನ್ನೆಬ್ಬಿ 

ಸಿವೆ. ಇದರ: ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಸಂಧಾರಣಾ ಆಂಧೋಲನ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಏನೂ ಮಾಡಲು 
ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ಮೂ ಒಂದು ಅಂಶ ಪೂರಕವಾಗಂವುದು, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ 

ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಜಾಶೀಯತೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ, ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ದೊರೆಯಂವ 

ಅನಂಕೂಲತೆ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವಡೆ ಜಾತಿಯಿಂದಂಗಿ ದೊರೆತ ಭರ್ತನೆ- 

ಇದಕ್ಕೆ ಕನಕದಾಸರೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಪುರಂದರದಾಸೆರೊಂ ಡೆ ಹೇಳಿರುವಂತೆ. ವೈದಿಕ 

ಧರ್ಮದವರು ಕೃಷ್ಣಾಜಿನದಿಂದ ಹೊಡೆದಟ್ಟುವ ದೃಶ್ಯ ! ದೇವರ ದರ್ಶನ, ದಿವ್ಯ 
ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಆ ಅನಂಭಾವ, ಅನಂಭವ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೀಯದ, ದೇವರನ್ನೆ 

ಮೀರಿ ನಡೆವ ಈ ಅಮಾನುಷತೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಂತರಿಕ 

ಯೋಗ್ಯತೆಯಳೆಯೆಂವುದನ್ನೂ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಿರಂಪಾಣಿಯೊಂಬಾಶ ಸಮಾಜ 

ನಿರತ ಕೀಳು ಜಾತಿಯವನಾದರೂ ಭಕ್ತಿ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗದ ರಂಗನಾಥನನ್ನೆ 

ಒಲಿಸಿಕೊಂಡಂ, ರಂಗನಾಥಸಾ ಸವಿಯ ಅರ್ಜಕನಾದ  ಲೋಕಸಾರಂಗ ಮಂನಿಗಳೆ 

ಇವನನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದರಂತೆ, ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಂಥ 

ವರಷ್ಟೊ ಕಬೀರ, ಗೋರಾಕುಂಬಾರ, ನಾಮದೇವ, ಅಸ್ಸಾವಿಂನ ಶಂಕರದೇವ, ಹೀಗೆ. 
ವಚನದ 'ಉಗಮ, ಅರ್ಥ, ಸ್ವರೂಪ . ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಆಲ್ಲ. 

ವಚನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ಆಂದೋಲನ, ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹರಿದಾಸರ: ಆಂದೋಲನ ಎಷ್ಟರ 

ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾವಿತ ಆಗದೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಇವೆರಡರ 
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ಸಾದೃಶ್ಯ, 'ವೈದ್ಯಶ್ಯ, ವೈವಿಧ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಗಂರುತಿಸಂವುದಷ್ಟೆ ನಮ್ಮ್ ಕರ್ತವ್ಯ. ವಚನ 

ಚಳುವಳಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಪ್ರವಯಖ ಅಂಶ ಹಲವಾರು : ಮೊದಲೆ ತಿಳಿಸಿರಂವ ಜಾತಿ 
ಪದ್ದತಿ: ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ, ಜಾತಿರಹಿತ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವ 

ಬದಲಾವಣೆಯ ಅನುಸರಣೆ. ಅದೇ ಶಿವಶರಣರ ಆನುಷ್ಠಾನವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಪೈಶ್ತಿಯೆ 
ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಕರಕ, ಅದೇ ಜಾತಿಯ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ. ಅದರಿಂದ ಬಸಟಣ್ಣನಂಥೆ 
ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಂ ಹೇಳಿದ್ದೂ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು; ಭಕ್ತ ರಂ, ಭವಿಗಳಂ, ಎರಡೆ ವಿಧ, 

ಅವನ ಅಸಕ್ಷಿಯದ್ದುದೆ ಭಕ್ತ ಸಮಂದಾಯದ-ಆಂದರೆ ವೀರಶೈವ ಭಕ್ತಸನಾಜ 

ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಣುವ ಸಮಾನ ದೃಷ್ಟಿ, ಭವಿಗಳೆಲ್ಲ 
ಒಂದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಎಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಿದ್ದರೇನಂ, ಘನತೆ, ಬ್ರತಿಷ್ಕೆ, 
ಅಂತಸ್ಸಿದ್ದರೂ ಏಸವಣ್ಣ ಲಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುದೇವ ಇದನ್ನು ಸತುರ್ಥಿಸಿದ. 

ಉಡುತೆಡಿಯೆ ಕೌಶಕನನಲ್ಲ ಭವಿಯೆಂದು ತೊರೆದು, ಸಾವಿಲ್ಲದ; ರೂಹಿಲ್ಲದ. ಗಂಡ 
ನಿಗೊಲಿದು ಬಂದಳು ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕ: ಇದರಿಂದ, ತಿಳಿಯ ಬರುಪ್ರದಿಚ್ಬೊ 2 

ಬಸವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಇತರ ಶರಣರ ಈ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ, ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆಗೆ 

ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆದದ್ದು. ಇದು ವಚನ ಜಳುವಳಿ ವಂತೀಯಂ ಚಳುವಳಿಯೆಂಬುದನಲ್ಲ 
ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಿವೂ ಉಂಟಿಂ. ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣನ 

ಸಾಲದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿ ಯಂಗದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವರೆಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಚಾತಿಗಳವುರೆ. 
ತವರಿಗೆ ತುವು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದು, ಹೊಸತನ್ನ ನಿವಿ೯ಸುತ್ತಿದೇಬೆಂಬ 

ುತ್ಸುಕತೆ, ಕೆಚ್ಚು ಇದ್ದರೂ, ಹಿಂದಿನ ತವ್ಮೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಅನೇಕ ಬೇಟೆ 
ಇಡುತ್ತಿದ್ದಿರುರಹುದು, ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಕೇಳು 'ಜಾತಿಯವರು ವೀರಶೈವಕ್ಕೆ ಸೇರಿ 

ಬೀಲಣವರ್ಗದವರ ಜೊತೆ ಸಮಾನರಾಗುವೆಂಬಂದನ್ನು ಭಾವಿಸಿ ಬಂದವರೆ ಹೆಚ್ಚು, 

ಸಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಸಂಪುರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಆಗಲಂ, ತಮ್ಮಾ ಧ್ಯೇಯ ಕಾರ್ಯಾ'ಗತೆ 
'ಗಿಸೆಲು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕುಗಿತ್ತು 8, 

ಉಂಬಲ್ಲಿ ಉಡುವಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಯವಿತ್ತೆಂಬರು 

ಕೊಂಬಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಕುಲವನರಸುವರು 
ಎಂತಯ್ಯಾ ಅವರ ಭಕ್ತಿರೆಂಬಿ ? 

ಎಂತಯ್ಯಾ ಅವರ ಯುಕ್ತೆರೆಂಜಬೆ ? 

ದು. ನೊಂದು ನುಡಿದೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಮಾತಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಭ್ವನಿ ಇದೆ. ಣಿ 
ಸ0ಬಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ತರಂಶ್ಲಿದ್ದ ಆಡೆತಡೆ ಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ ; ಇದರಿಂದ ಬಸವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಇತರ ಶಿವಶರಣರ ಗಂದ ಸಮಾಜ ಸಾರಣೆ ಆದರಲ್ಲೂ ವೀರಶೈವರಿಗಾಗಿ ಎಂಬುದನ್ನು ವಂರೆಯಬಾರದಂ. ವೀರಶೈವ 
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ಧರ್ಮೆವನ್ನಪ್ಪಿಕೆಿಂಡರೂ ಹಿಂದಿದ್ದ ಜಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಶರಣರಲ್ಲಿ ಒಳಗುದಿ 
ಇತ್ರೆಂಬಂದು ವಚನಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತೆಗೊಳ್ಳು ತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೊಡು-ಕೊಳ್ಳುವ ವೈವಾಹಿಕ 

ಪದ್ಧತಿ. ಬಸವಣ್ಣನ ದೃಷ್ಟಿ ಅವನ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ತಂಬ ತುಂಬ ವಲ ಂದಿದ್ದೂ ಅದನ್ನೂ 
ಅವನ ಕೆಲವು ಅನಂಯಾಯಿಗಳಿ. ಒಪ್ಪಲಾರದೆ ತತ್ತರಿಸಿದರಂ. ರಕ್ಷ ಪಾಠವ” ನಡೆಯಿತು 

ಬಸವಣ್ಣ ಧೈರ್ಯ ದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿದ ಬ್ಭಾಹ್ಮಣ-ಆಂತ್ಯಜರ ವಿವಾಹದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 

ಇದರಿಂದ ಜೌಶಿರಹಿತೆ ಸವಕಾಜ ಬಸವಣ್ಣನ ಕನಸು ಆಯತಪ್ಪಿ, ಆದರೆ ಅವನಂ ಹಾಗೂ 
ವಚನಕಾರರು ಸಾಧಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ "ಸಂಧಾರಣೆ, ಅನ್ಯಾದೃಶ ಆದದ್ದು ಆಗಿನ 

ಕಾಲ ಶೊಲಳೆ ಮಾಡಿನೋಡಿದಾಗ-ಯಥಾ ಪ್ಲಕಾರ ಬಸವಣ್ಣನ ಅನಂಯಾಯಿ:ಗಳು 
ಕಾಲಕ್ಟಿವೆಶಣ ತಮ್ಮ ವಂಂಚಿನೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ವಚನ ಚಳುವಳಿ 

ಸಾಮಖಸ್ಯರನ್ಲಿ ಬಡಮೂಡಿಸಿದ ಆತ್ಮಗೌರವ, ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾರೂ ಮರೆಯಂವಂಥ 

ದಲ್ಲ. K 

ವಜನ ಚಳವಳಿಯ ಕಾಲದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸ್ಕಾ ನ್ಗ ನಮಾನ, ಬ್ರಾಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ಸ್ಥಿ ಸ್ತ್ರೀಯಂರ ಸ್ಥಾ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದು ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ ಬಹಂದು, 
ಅವರು ಹೆಣ್ಣ ನಂ ದಂಬಃ ಸಂಜೆ ಕೆಸಲಿಲ್ಲ. ವಸ್ತೂನಿಷ 

ಅಭಿಪ್ರಾ ಯೆ ವಚನಕಾರದ್ದು. “ಹೆಣ್ಣು ಮಾಯೆಯಲ್ಲ, ಹೊನ್ನು ಮಾಯೆಯಲ್ಲವಂನದ 

ವಂಂದಣ ಆಸೆಯೆಮಾಯೆ'' ಎಂಬ ಅಲ್ಲವಂನ ಮಾತು ತೂಕವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣಿಗೆ 
ಪ,ತ್ಕೇಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕೈವುಂಟೆಂದು. ಗುರಂತಿಸಿದ ವಚನಕಾರರ ಸಾಧನೆ ಆಗ್ಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ 

ವಾದದ್ದೆ. ಗಂಡಹೆಂಡತಿಗಳೊಂದಾದ ಭಕ್ತಿಯೆಂ ಶಿವನಿಗೆ ಹಿತವೆಂಬಂದಂ ವಚನಕಾರರ 
ಭಾವನೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಕೆಳವರ್ಗದವರು-ಕೆಳವಂಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಬದಂಕಂ 
ತ್ತಿದ್ದ ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ವೂಡಿತು, ಅನೇಕ ಶಿವಶರಣೆ 

ಯರು ವಚನಕಾತಿನಯರಾಗಿ ಮಂತಥರ್ಮೆಕ್ಕೂ, ಆಂಜೋಲನ ಗತಿಗೂ, ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ 
ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸೇವೆ ನಿಷ್ಮೆಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ, ವಂಚ್ಛಿದ್ದ 

ಹೆಣ್ಣಿನ ಸೃಜನಶೀಲ ವ್ಯ My ತ್ವ ಈಗ ಗುರಂತಿಸುವಂತಾಯಿಶಂ, ಅವಳ ಬಾಯಿಗೆ ಸ್ವರ 

ಬಂತು. ಅಭಿನವ ಪಂಪನ ನಾಗಚಂದ್ರ ಸನ) 'ಸಮೆಕಾಲೀನಳಾಗಿದ್ದ ಕುಂಶಿಯಂನಂತರೆ 

ಬಂದ ಹೆಣ್ಣೆಂದರೆ ಪಕನಕಾರ್ತಿಯರೆ, ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಕೆಳಸ್ತರ ಆಗಿದ್ದ ವೇಶ್ಯಾ 

“ಜಾತಿಯ ಸಂಕವ್ವೆ ಯೆಂಬಾಕೆ ಕೂಡ ವಚನ ಬರೆದಳೆಂದಾಗೆ ' ಅಲ್ಲಿಯ ಸುಧಾರಣೆಯ 

ಉನ್ನತಿ ನಾವು ಗವಂನಿಸುವಂಥದಂ. ಸ್ತ್ರೀಯ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸ್ವಂತಿಕೆಗೆ ನಿದರ್ಶನ, ಶರಣರೆ 

ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ತನ್ನ ಬದುಕು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ 
*ಆಯ್ದಕ್ಕಿಮಾರಯ್ಯ' ನದಂ. ಅವನು ತನ್ನ ದಿನ ಬಳಕೆಯಂ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 

ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ' ಆಯ್ದು ತಂದಾಗ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ, ತನ್ನ ಗಂಡನ '"ಸಂಗ್ರಹ ಬಂದ್ಳಿ'' 
ಆಶೆಬಂರಕತನಕ್ಕೆ ರೇಗಿದಳೆಂದು ವಚನ ತಿಳಿಸಂತ್ರದೆ : 
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ಆಸೆಯೆಂಬುದು ಅರಸಿಂಗಲ್ಲದೆ, ಶಿವಭಕ್ತಿರಿಗುಂಟಿ ಆಯ್ಕಾ 1 

ರೋಸವೆಂಬುದು ಯಮದೂತರಿಗಲ್ಲದೆ ಅಜಾತಂಗೆ ಉಂಟೆ ಆಯ್ಕಾ? 

ಈಸಕ್ಕಿಯಾಸೆ ನಿಮಗೇಕೆ? 
ಇದು ಹೆಣ್ಣು ವಚನಕಾರರ ಚಳುವಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಪಡೆದ ಬೌದ್ಧಿಕ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ-ಹಾಗೆಯೆ 
.ಬಸವಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ನೀಲಾಂಬಿಕೆಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ, ಚತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ 
ಅವಳ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನಂತೂ ವಚನ ' ಚಳವಳಿಯ 

ಸಂಧಿ ಸವಂಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಪಡೆದ: ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ. `ಪ್ರತೀಕವಂದೆ ಹೇಳಬಹಂದು. 

ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಗೆ ಸರಣ ಸವಣದಾಯದ ನೇತಾರನಾದನೋ ಹಾಗೆಯೆ ಅಕ್ಕಪಂಹಾದ್ದೇವಿ 

ಸ್ತ್ರೀಸವಂದಾಯ ಪಡೆದ ಸ್ವಂತಿಕೆಯ ಪ್ರಶೀಕ ಎನ್ನಬಹುದು. ಬಲವಂತದಿಂಥ. ಮದಂವೆ 

ಯಾದ ಕೌಶಿಕರಾಜನೊಂದಿಗೆ ಆಕೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಷರತ್ತುಗಳು, ಅವನು ವಚನಪಾಲಿಸದಂಗ 

ಅದನ್ನು ಖೀಡಿಸ, ದಿಗಂಬರೆಯಾಗಿ (ಕೀಶಾಂಬರೆ) ಹೊರಟ ಅವಳ ಆಗಿನ ಭೈರ್ಯ 

(ಕ್ರಿ, ಪ ೧೨ನೆ ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಹಿಂದೆ) ಯಾರೆ ಆಗಲಿ ವೆಂಚ್ಚತಕ್ಕುದೆ. ಆಗಿದೆ. 

ಅಕ್ಕವಂಹಾದೇವಿ ಅಂದು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ ಕೌಶಿಕ ಹೆಸರಿನಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ರಾಜ 
ನೊಬ್ಬನನ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಆಧಿಕಾರಿಶಾಹಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆ, ವಿಚಾರಹೀನವಾದ 

ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳ, ಇವುಗಳನ್ನೂ | ಇದಂ ವಚನ ಚಳುವಳಿಯಂ ನೀಡಿದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಹಾಗೂ 
ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೆಂಬುದನ್ನೂ ಮರೆಯಲಾಗದು. 

ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಣಬರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ, ವೃಶ್ತಿಗಳ ನಡಂವಣ ವೆಂಲಂ 
ಕೀಳು ಭಾವನೆ. ಸಮಾಜದ ಒಡಕಿಗೂ ಇದೇ ಕಾರಣ, ಬಂದ್ಧಿಯುಳ್ಳಾತ 

ಮೈನೋಯಿಸದೆ, ಬುದ್ಧಿ ಇರದ ಕೇಳು ಜಾತಿಯವನನ್ನು ಗುಲಾಮಂನಂತೆ ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು 
ವಿಕೆ. ಪುರುಷಸೂಕ್ತ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ''ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ8ಸ್ಕ ವಂಖಮಾಸೀತ್ ಬಾಹಂ 
ರಾಜನಕೃತಃ ಊರೂ ತದಸ್ಯ ಯದ್ವೈ ಶ್ಯಃ ಪದ್ಬ್ಯಾಗಂ ಶುದ್ಭೋ ಅಚಾಯತ್””ಐಂಬ 

ಮುತು (ದೈಹಿಕ ಪರಿಶ್ರಮ ವಕಾಡುವರೆಲ್ಲ ವಿರಾಟ್ಪುರಂಷನ ಕಾಲಿನಿಂದ ಬಂದವರಂ |) 

ಹಾಗೂ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಾಕಿಗಳು ವಿಭಾಗ ಆದದ್ದು (ಬಳೆಗಾರ, ನೇಕಾರ, ವಂಡಿವಾಳ, 

“ಬಣಜಿಗ, - ಇತ್ಯಾದಿ) ಅವರವರ ವೃಶ್ತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಆಯಾ ಜಾತಿಯ ಅನಂಪಂಶೀಕೆ 

ಲಕ್ಷಣದಿಂವಾಗಿ. ಶಿವಶರಣರ ಧ್ಯೇಯವೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ. ವೃತ್ತಿ-ಬದುಕಿಗೆ 
ಏಮುಖವೂ ಆಗಬಾರದಂ, ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ 

`ಸುಧಾರಣೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು. : ಇದು. ವಚನಕಾರರ ಆಲೋಚನೆ. ಆದರಿಂದಾಗಿಯೇ . 

ಅವರಂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ತತ್ವ ""ಕಾಯಕವೆ ಕೈಲಾಸ". "ಕೃಷಿ ಕೃತ್ಯ ಅವ. ಕಾಯಕದಿಂದಾ 
ಡೊಡೇನಂ ? ತನಂ ಮನ ಬಳಲಿಸಿ ಗಳಿಸಿ ತಂದಂ, ಗಂರಂಲಿಂಗ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ, 

'ಟಾಸೋಹೆವ ಮಾಡುವ ಪರಮಸದ್ಭಕ್ಷಿನ ಪಾದವ ತೋರಯ್ಯ ನನಗೆ...ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ 

ಸಂಗವಂದೇವಾ'', '`ಅಸಿಯಾಗಲಿ, ಕೃಷಿಯಾಗಲಿ, ಯಾಜಕ . , ವಾಣಿಜ-ಮಾಡುವಲ್ಲಿ 
ಹುಸಿಯಿಲ್ಲದಿರಬೇಕು....'' ಈ ಸಾಲು ಕಾಯಕತತ್ವವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಂತ್ರದೆ. 
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“ಕಾಯ: ದಿಂದ ಗೆಂರಂವ ಕಂಡೆ, ಕಾಯದಿಂದ ಜಂಗವಂವ ಕಂಡೆ, ಕಾಯದಿಂದ 

ಪ್ರಸಾದವ ಕಂಡೆ, ಕಾಯದಿಂದ ಸ ಕಳೆ: ಶ್ವರ ದೇವರ ಪೂಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ. ಸಾಧಕನ 

ಯಲ್ಲಾ ಎಲೆ ಕಾಯವೆ... ಎಂಬಲ್ಲಿ “ನಯಕದಿಂದ ಇಹಪರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ವಚನ 

ಕಾರರು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಪರಿ ತಿಳಿಸುತ್ತ ದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸರಳ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಶರಣರ 

ಪಂನೋಧರ್ಮ ಕಾಯಕದ ಪಥದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರೆಬೇಕೆಂಓಂದನ್ನು ಕಿಳಿಸಿದರಂ : ''ಛಲಬೇಕಂ 

ಶರಣಂಗೆ ಪರಸಕಿಯನ್ನೊಲ್ಲೆ, ನೆಂಬ'' ಎಂಬಂದಲ್ಲದೆ. ಕಾಯಕ ತತ್ವ ವಚನಕಾರರ: 

ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ತತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 

ಒಂದೇ. ವಚನಕಾರರ "'ಲೆಸಂಗ್ರ ಹ" ಮನೋಧರ್ಮಾ ಕಾಯಕತತ್ವೆದ ಇನ್ನೊಂದಂ 

ಭಾಗ. ದಾಸೋಹಕ್ಕೆಂದೆ ತಾನಂ ದಂಡಿದದ್ದವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ವಿನಿಯೋಗ ಮೂಡ 
ಬೇಕು. ಅದೇ ಸಾರ್ಥಕೆ, ಹಾಗೂ ಶರಣನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಕೊಡದೆ. 

ಪುಣ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬಯಸುವವನನ್ನೂ ಬಸವಣ್ಣ ವಿಡಂಬನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ." ಇದರಿಂದ; 
ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾಗಂವುದರೊಂದಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ಜತೆಗೂಡಿ 

ಬೆಳೆದಂತಾಯಿತೆಂ. ಹೀಗೆ ಕಾಯಕವನ್ನು ಶರಣರಂ ಅರ್ಥಿಕ-ಅಧಾ ್ ಯತ್ಮಿಕ ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ 

ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆನಂಸರಿಸಿದರಂ.. ಆದೇ ಕಾಯಂಕದಿಂದ ಆ ವ್ಯಾಹ್ಟಿಯನಂ. ಗಂರಂತಿಸುವ 

ವಿಶೇಷಣವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದಾ: ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ, ಆಂಬಿಗರ. ಚೌಡಯ್ಯ, 

ಮೋಳಿಗೆ ಮಾರಯ್ಯ, ವಂಡಿವಾಳ ಮಾಚಯ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಶಿವಭಕ್ತರೆ.' ' ಕಾಯಕದಿಂದ 
ಮಂರ್ತಲೋಕವನ್ನೆ ಅವಂರ್ತ ಆಸೆಗಿಲು ಶ್ರಮಿಸಿದವರು. ಹಾಗೆಯೆ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಾವಕಾಣಿಕತೆಗೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ನೀಡಿದರು. ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲಿಯುವ ಕಾಯೆಕವನ್ನೂ 
ಕೇರಿತೇ ಪ್ರಿಯಧೂಳನೆಂಬ ವಚನ ಕಾರನ ಸ್ಥಾ ಶನ:ಭವ ಹೇಳಿಕೆಯಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗ 

ಅನಂಸರಣೀಯ ಅನ್ನಿಸಂತ್ತದೆ", 

ಇದಿಷ್ಟೆ ವಚನಕಾರರ ಚಳವಳಿಯ ವಿವಿಧ ಸ್ವ ಪದ, ವಿವಿಧ ಲಕ್ಷಣಗಳುಳ್ಳ 

ಕಾಣಿಕೆಯಾದರೆ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಪ್ರತಿಭೆಯಂ ಮೂಸೆ ತ ಮೂಲಕ ಸವೆದಂ ಟಂಕಿಸಿದ 
ವಚನಗಳಂ : ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೇ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ತಿರುವು ನೀಡಿದವೆಂಬ:ದಂ 
ಗವಂದೀಯಂ. . | 

, ಯಾವುದೇ ಆದರ್ಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಂವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಕಾರ್ಯವಾಗಲಿ, 

ಒಂದಂ ಗುಂಪಿನ ಕಾರ್ಯವಾಗಲೀ ಚಳವಳಿ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳೆಲಾರದಂ. ಸಮಾಜದ ಒಂದಂ 

ದೊಡ್ಡ ಸವಣುದಾಯದ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಅವತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಂ ಮಾಡುವ ಹೋರಾಟವೇ 
ಚಳವಳಿಯಂಗುವುದಂ. ಈ ಚಳವಳಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದಂ ಗೊತ್ತಾದ ಗಂ೦ಪಿಗೇ ಸಂಬಂಧ 

'ಫಟ್ಟಾದಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಥ್ಲೇಯಂ ಆಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನೂ ಪಡೆಯುವ 
ಮನೋಭಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ವರ್ಗ, ಬಣಗಳ ಜನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಆ 

ಆದರ್ಶ, ಗಂರಿಯ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಹೋರುವ ಶ್ರವಿಂಸುವ ಸಾಧನವೆ ಚಳವಳ ಎಂದೆನ್ನಿಸಿ 
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ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ವಚನ ಚಳವಳಿ ಹಾಗೂ ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನಗಳೆರಡೂ ಇಂಥ 

ಆಂದೋಲನಗಳೆ, ಎರಡರ ಪ್ರಧಾನ ಧ್ಯೇಯ, ಭಕ್ತಿ ಪಂಥ ಪ್ರಸಾರ. 

ಚಳವಳಿ, ಆಂದೋಲನ, ಯಾವುದೆ ರೀತಿಯದಾಗಿರಲಿ,: ಸನೆಣಜದ ಒಂದಂ 

ದೊಡ್ಡ ವಿಭಾಗವೇ: ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಶ್ರೀ 
ಸಾಮಾನ್ಕರ ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ, ಪೃತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಥ 
ಸಂಘರ್ಷ, ಹೋರಾಟ, ಹೆಚ್ಚು ಪುಷ್ಪ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ, ಆಡುನುಡಿಯ 

ಬಳಕೆಯೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನ. ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಕೊಡ, 

ಜಾಗತಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಥವಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಚಳವಳಿಯಂನ್ನು ಗವಂನಿಸಿದರೂ 

ಅವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯ ಜನ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು. ತಮ್ಮ ಚಳವಳಿಯ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಧ್ಯವಂಬಾಿ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡುದು ಗಂರಂತಿಸಬಹಂದಂ. ' ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಚನ ಚಳವಳಿಯ 

ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರ ಭಾಷೆ-.ತಿಳಿಗನ್ನಡೆವೆ ಚಳೆಂವಳಿಯ ಉಸಿರಾಯಿತು, 
ಆಡುಮಾತು, ಪರಿಭಾಷೆ, ಸಹಜ ಉಪನೆಂ. ಮಣ್ಣಿನ ಸಹಜವಾದ ನಡೆನುಡಿ-ಆಚಾರ 

~ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಳಕೊಂಡ ಮೊತು, ಅದೇ ಜೀವಾಳವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ 
ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಂವ ಕಾರಣ ತಾವು ನಂಬಿದ ಆದರ್ಶ, ತಾವು ಅನಂಸರಿಸಂವ ಪಥ 

ತಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ಇವನ್ನು ಜನತೆಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾದ, ಅವರ 

ಹೃದಯದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೆರವೇರಬೇಕಾದರೆ ಕನ್ನಡನೆ 

ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನವಾಗಿತ್ತು, ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ 

ತೊಡಗಿದವರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಜನರ ಭಾಷೆಯನ್ನೆ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 
ಶರಣರ ವಚನ. ರೂಪದ ಮಾತೂ ಸುಂದರ, ಸತ್ಯ, ಸರಳ, ನೇರ, ಕನ್ನಡದ ನುಡಿ 

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ಅವರ ಮೂಲಕ ಪುಟಕ್ಕಿಟ್ಟಂತೆ ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ 'ಒಂದಂ 

ವಿಚಾರ. ವಚನಕಾರರು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮತೀಯಬದ್ಧ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ಲಿ 

(Committed Pattern), ಮಡಿಗೂ ವಚನಕಾರರಿಗೂ ತುಂಬ ದೂರ, . ಹಾಗಾಗಿ 

ಅವರ ಭಾಷೆ ಸದಾ ಆಡುವ ಉಸಿರಿನಷ್ಟೆ ಸಹಜ, ಆರಳೂವ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಹಾಗೆ ಸುಂದರ, 
ಸರಳ ಹಾಗೂ ನಿರಾಡಂಬರ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಚಿದ, ಆಳದಿಂದೊಡವಂೂಹ ಬಂದ ಪಡಿ 
ನುಡಿ, ಹೀಗಾಗಿ ಶರಣರು ಕಂಡರಿಸಿದ ವಚನ ಸಾರಸ್ವತ ಸಂಪದ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸತೆನ್ನಿ ಸಿತು, 

ಮಾರ್ಗಕಾವ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯವೋದಿ ಧರ್ಮಗಳಲಾಗಿದ್ದ ಮಡಿವಂತಿಕೆ, ಮನೋಧರ್ವಕ್ಕೆ 

'ಹಿಂದು ವಿನೂತನ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕದಿರು ಕಂಡಿದ್ದಾತು, ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ '"ವಿಂಪಿನರಿ'' (ಕ್ರೈಸ್ತ 

'ಪಾದ್ರಿ)ಗಳಂತೆ ಕನ್ನಡದ ವಚನಕಾರರು ತಮ್ಮಾ ಧ್ಯೇಯ ತಾವು ಸಾಧಿಸಲು ಹೆಣಗಿದ 

`ರೆಂಬಂದು ಅವರ ಕೃತಿಗಳಿಂದಲೆ ವೇದ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ. "ನಾನುಡಿದಲ್ಲಿದೆ ಸೈರಿಸಲಾರೆನಯ್ಯ' 
"ಎಂಬಲ್ಲಿ : ಅವರ ಮನಿಸ್ಸಿನ ತಂಡಿತ, ತೀವ್ರತೆ, ಸೋಲಿಗೆ ಜಗ್ಗದ ಸ್ಟೈರ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲದ 
:ರಿಂದಾಗಿ ವಚನಕಾರರ ಮಾತು ಜನಕ್ಕೆ ತಲಂಪಿತು. . ಬಡಕಲಾಗಿದ್ದು, ರಂಜಾಪ್ರಯ 

ದಲ್ಲಿ ಕಂಕಣ ಅಗ್ರಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ ಕನ್ನಡದ ಶೃಂಖಲಿ ಬಿಡಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ 



ಹರಿದಾಸರು-ಪಚೆಸಕಾರೆರು-ಆಳ್ವಾರರು 500 

ನಂಡಿಯ ಸ್ವಂತಿಕೆಯ ರಕ್ಷೆ ವಂಜ್ಞೆ ಮಾಂಸ ತುಂಬಿ, ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಫತಂತ್ರ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು 
ವಚನಕಾರರ ಸಂಧನೆ. ""ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕುದುರಿತು'', ಕನ್ನಡ ತವಂಗೆ 

ಆಪ್ತವೆಂಬ `ಭಾವನೆ ಬಲವಾಯಿತಂ. ಅವರು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದಂತೆ ಕನ್ನಡವೊ 
ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಯಿತಂ. ಕನ್ನಡದ ಸಹಜ ಕಂಪು, ಜನ ನೆಂಡಿದಾಗ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. 

ವಚನಕಾರರಿಗೆ. ಕನ್ನಡದ ಸಾವಂರ್ಥ-ಅಡಂವವನ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಎರಡೊ ಇದ್ದದರಿಂದ, 

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಂ ಬಂತು. ಅದರ ಸೊಬಗು ಸ್ವಂತ ಚೆಲುವು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ಅಚ್ಚರಿ 
ಎಂದೆನ್ನಿ ಸವಂತಾಯಿಂತು, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ನಂಂಥನ ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗಲ್ಲ, ಹಾಗೂ 

ಆದನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವುದು ಆಡುನಂಡಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕೆ 

ನಂಬುಗೆಯ ಪೊರೆಯನ್ನು ಕಳಚಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಯಾಜಮಾನ್ಯ ತಂದಿತ್ತೆವರಂ ವಚನಕಾರರು, 

ವಚನಕಾರರ ಧ್ಯೇಯ- *'ಜೀವ .ಜೀವತ್ತ ದೆಡೆಗೆ ಅನಂಸಂಧಾನವರಾಡಿಕೊಳ್ಳು ವುದೇ 

ಬಾಳಿನ ಉದ್ದೇಶ''* ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸಾರದಿಂದೋಡಬೇಕೆಿಲ್ಲ, ೮ಲ್ಲಿದ್ದೇ ಸಾಧಿಸಂವ 
ಸವಂಸ್ಥಯತೆ ವಚನಕಾರರು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟ ಶಿವಪಥ. "ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣು 

ಪುದಂ ಒಂದಂ ಸಮನ್ವಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳಾದ ವಿನಯ, 
ಶ್ರದ್ಧೆ, 'ಧೈರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ಅದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು '`ಎಂಬ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸು 

ವಂಥದಾಗಿದೆ.'' ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಹಿತ-ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆಯ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಯೂ 

ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ವಚನಕಾರರ ಚಳವಳಿ, ಅದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮತೀಯ ಚಳವಳಿ, 

ಹಾಗೆಯೆ ಸುಸೃತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಆಂಬೋಲನ. "ಮಾನವ ದೈವದ ಶರಣನಾಗಂವ 
ವಿಧಾನವೇ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸ್ವರೂಪ, '' 

ಇದಿಷ್ಟು ವಚನ ಚಳವಳಿ, ಅದರ ಕೊಡುಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ವಚನದ 

ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತಂ ಬರೆಯಂವುದಂ ಸಾಧುವನಿಸಂತ್ರದೆ, ವಚನ 

ಚಳವಳಿಯಂ-ಸಂಕ್ರವಂಣ ಸವಂಯಂದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಡ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಪುಲ ರಾಶಿ 

ಯಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯೆಂದು `ನಾವು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, , ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಚೆನ್ನಾಗಿ 
ಬಲ ಉರಿವಂಗ ಪೆದ್ದಿಯಂಥವರಿದ್ದಂತೆ, ತುಂಬ ಸಾವಣನ್ಯರೂ. ಇದ್ದರಂ. ಹಾಗೆಯೆ 

ವಚನ ಮೌಲ್ಯ-ಅಪೂಲ್ಯವೆಂದೂ, ಸಹಜವೆಂಬುವೇಥದಲ್ಬ ಒಂದಂ ಹಂತದ ವಚನ- 

ಗಳು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ, ಅನುಭವದ, ಸಮಾಜ ಸಂವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಆಗಿಸಂವ 

ಆಂದೋಲನ ವಂನೋಭಾವದ ತಿರುಳು ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಚನ ಸಂಖ್ಯೆ 

ಕಡಿವೆಂಯ, ' “ಹರಿದಾಸರ ಆಂದೋಲನದ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ' ಹಾಗೆಯ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ, 
ವ್ಯಾಸರಾಯರು, ವಾದಿರಾಜರು ಹಾಗೂ ಹರಿದಾಸ ಕೂಟದ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ಶ್ರೀ ಕನಕ 

ವಿಜಯ-ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರುಗಳ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬನಿ, ಬಂದು, ಅನಂತರ ದಾಸಪರಂಪಕೆ 
`ಯವರಲ್ಲಿ ಕಡಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ' ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಜ್ಞೆ, ಆಚಾರನಿಷ್ಠೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ 

ಬರುತ್ತದೆ. "ಹಾಗೆಯೆ ಚರ್ವಿತ ಚರ್ವಣವೆಂಬ ಹಾಗೆ ಅನಂತರದ ಅನೇಕರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಅದೇ" ಉಪಮೆ, ಅದೇ: ರೂಪಕ, ಅದೇ ಪರಿ ಎಂಬಂತೆ ಕಂಡಂಬಂದರೂ ಆಂದೋಲನದ 
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ಗತಿ ಮಂಂದರಿದ ಹಾದಿ, ಇನ್ನೂ ಇವೆ ಎಂಬಂದು ವರಾಶ್ರ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ 'ಗೋಚರ ಆಗ 

ತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಾಧಾನ, ಒಟ್ಟಾರೆ ವಚನ ಚಳಂವಳಿ ಹಾಗೂ ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ 

ಎರಡೂ ಜನಪದವಾದದ್ದು, . ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಆಂದೋಳನಗಳೆನ್ನ 

ಬಹಂಡು, 

ವಚನ-ಕೀರ್ತನ 

ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕುರಿತ ಎರಡು ಮಾತು ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರ ಹರಿದಾಸ 

ಆಂದೋಲನದ ಸ್ವರೂಪ ಕುರಿತಂ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪೂರ್ಣ 

ಆದಂತಾಗಂತ್ತದೆ. ವಚನಗಳ ಎವಿಧ ಸ್ವರೂಪ, ವಂಖಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 
ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ, ಬರಹ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅಂದೋಲನ-ಸರಹಿತ್ಯಕೆ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಎರಡಂ 

ಮಾತು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ವಚನ, ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆವರಣ-ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದ, ಒಂದೇ ಆದರ್ಶವುಳ ೈ 

ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ತಿಳಿಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ರೂಪ, ವಚನ-ಹಾಗೂ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಪ್ರಕಾರಗಳ ಸೃಷ್ಠಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವುಗಳ ಉಗವಂ, ಒದಗಿ ಬಂದ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇರಣೆ, 

"ಆನೆಯ-ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಶೈಲಿ, ಛಂದೋರೂಪ, ಪರಸ್ಪರವೊ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ 

*ಶಿಯ ಪ್ರಭಾವ, ' ಪೌರಾಣಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಶ, ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ಗವಂನಿಸ 

ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿ, ಶ. ೧೨ನೆ ಶದ. ವಂಧ್ಯ ಭಾಗದ 
ನಿರ್ಮಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ರೂಪವಾದರೂ ಅದರ ಉಗವಂವನ್ನು ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಶತವಕಾನ 

ಕ್ಯೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿವಶರಣರು ಶಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 

ಶುಷ್ಕವಾಗಿರಂವ ಪದ್ಮಗಂಧಿಯಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ವಂಕ್ರಕ ರೂಪದ 

ರಚನೆಗಳೆ ವಚನಗಳು ಎನ್ನಬಹುದಂ. ಈಗ ದೊರೆಯುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ವಚನೆಗಳಂ 
ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೨ನೆ ಶ.ದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನದೆಂದಂ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮತ್ತೂ 
ಅವನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಕೆಲವು ಶರಣರಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದರೂ ಅದು ಸರಿ 

ಯಾದುದಲ್ಲವೆಂದೂ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಳವೆಂಯನ್ನೂ ದಾಸಿಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಮೂತ್ರ 
'ಒಯ್ಯಬಹಂದೆಂದೂ ತಮ್ಮ ನಿಬಂಧದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಪಿ ವಿ. ನಾರಾಯಣರವರಂ ಸವಂರ್ಥಿಸಿರು 
ವುದಂ ಸಾಧಂವನಿಸಂತ್ರದೆ, "ಆದ್ಯರ ವಚನ'ಗಳೆಂಬ ಬೇರೆ ವಚನಗಳನ್ನು ಡಾ. ಬಸವರಾಜಂ 

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದು. ಕೇವಲ ಊಹೆ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕನ್ನಡತನ, 

ಸ್ವಂತಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ: ಅನೇಕ ಚರ್ಚೆ ವಿದ್ಧಾಂಸರಂ ' ಸಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ತವಿಂಳಿನ 'ತೇವಾರಂ' 

ಗಳಿಗೂ ಹೋಲಿಸಂವ ಅನ್ಸೇಷ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ವಚನ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ 
:ಹೊಂದಿ ಬಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರೂಪ ಅಲ್ಲ. ವಚನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಲ್ಲಿರುವ ಭಾಷೆ, ಪರಿ 
ಭಾಷಿಕ. ಪದ, ಹಾಗೂ ನಿರೂಪಣೆಯ ಸೊಗಸು. ಅದಂ, ಬೇರಾವ. ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ 

ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಬೇರಾವ. ಛಂದೋರೂಪದಿಂದ ಮಾರ್ಪಟ್ಟುದೂ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 
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ಕನ್ನಡವೆ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂ. ಆರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿಯವರು ಹೇಳಂದ 
'ಮೂತಂಸರಿ:ಎನ್ನಿಸಂತ್ತದೆ: "“ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎರವಲು 'ತಂದದ್ದಲ್ಲ. ಆದಂ ಕನ್ನಡದ 

ಸ್ವುರ್ಜಿತೆ ಸ್ವತ್ತು''. ಹಾಗೆಯೆ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಗಮ ೧೫ನೆ ಶ.ದ, ಶ್ರೀಪಾದ 
ರಾಜರಿಂದರೇಂಬುದನ್ನು ವಿದ್ವ್ವಾಂಸರಂ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ' ಆಚಲಾನಂದದಾಸ' ರವರೆಗೆ 

ಒಯಂ್ಯವ ಪ್ರಯಂತ್ನ ನಿಷ್ಠ. ಲಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲಂ ಚರ್ಚಿತ ಆಗಿದೆ. 

"ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಳಮೆಯಂನ್ನು 
ಸುಮಾರು.೨೦೦ ವರ್ಷದಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. 

ಬಸವಣ್ಣನಿಂದ ಪರಿಷ್ಕೃತಗೊಂಡ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ವಂತಪ್ಪಸಾರ, ವಚನ 
ರಚನೆ, ಎರಡೂ ಚಳವಳಿಯಂ ಬಿರುಸಿನಿಂದಲೆ ನಡೆಯಿತು. ಶಿವನಿಷ್ಕೆ-ಶಿವಪಾರವ್ಯ 

ವೀರಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ತಾಶ್ವಿಕ ತಳಹದಿಯ ಆಧಾರದಿಂದ ರೂಪಗೊಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ' 

ಸಾಧನೆ, ಸರ್ವಸಮಾನತೆಯ ನೆಲಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ನವಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಹಜ 
ಆದ ಆತ್ಮಶೋಧನ ವಿಮರ್ಶೆ, ವೈದಿಕ ಮತ ಖಂಡನೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ-ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆಯ 

ಬಂಧ ಇರದ ವಂಂಕ್ಷ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಇವು ವಚನಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇರಕ ಅಂಶಗಳೆನ್ನಬಹಂದು, 

ಷಟ್ಸ್ನಲ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹಂತ ಹಂತಗಳ ಸೋಪಾಸವೇರಿ ಅನಂಭವದ ಉತ್ತುಂಗ ಶೃಂಗ 

ದಲ್ಲಿ ನೆಲೆನಿಂತು ಶಿವದರ್ಶನದ ಪರಮಸಿದ್ದಿ ಪಡಂವುದೆ ವಚನಕಾರರ ಧ್ಯೇಯ. ಆದರೆ, 
ವಚನ ರಚನೆ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ.ಪ್ರಸಾರದ ಒಂದಂ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವೆಂಬಂದು ವರೆ 

ವಂಥದಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ, ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ. 

"ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ನೆಲೆವೀಡಾದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ "ಭಕ್ತಿ''ಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ, ಆದರ 

ಪರಿಚಯಂವೂ ಅಷ್ಟೆ ಪ್ರಾಚೇನ. ತಂಬ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ "ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ಷಿ'' ಪ್ರಚಾರ 

ದಲ್ಲಿದೆ (ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ನಿಬಂಧದ.' ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಗವಂ, ಸ್ವರೂಪದ 

ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 'ವಿಶದ ಆದ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ) ಆದರೆ, ವಿಷ್ಣು! ಭಕ್ತಿ-ಶಿವಭಕ್ತಿ ಗಳೆರಡಕ್ಕೂ 
ಮೊದಲಿಂದ ಸ್ಫರ್ಧೆ, ಒಂದನ್ನೊಂದಂ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಪರಿಸರ. ಪರಿಸರ, ಎಂದಾಗ ಆಳಿದ 

: ಅರಸುಮನೆತನ, . ಅವರ ನಿಷ್ಠೆ ಒಲವರವಿದ್ದ ನೆಲೆ, ಇವೇ ಪರಿಗಣನಾರ್ಹ ಆದ ಅಂಶ. 
'ಆದರೆ, `ಒಂದು. ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೂರು ವಂತ 

,ಗಳಾಚಾರ್ಯರಂ. ಶೈವ-ವೈಷ್ಠೆವರ ಯಾದನೀಕಲಹವೇನೆ ಇದ್ದರೂ, ಅನ್ಯಧರ್ಮ 

ವನ್ನು ತಳಪೂರಂವ ಅಪಾಯವನ್ನು ವಂನಮುಟ್ಟಿಸಿ, ಹಿಂದೂಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಜನೆ 

ಜಾಗೃತಿಯಂಂಟಂ ಮಾಡಿದ್ದೂ. “ಭಕ್ತಿ "ನಲ್ಲ ವಂತಧರ್ಮು ಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿದ 

: ಯಾವುದೇ ಮತಧರ್ಮನಿರಲಿ, ಆದಂ ತನ್ನ ತತ್ಸಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಲಂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ 

ರಿಗೆ ಸಂಲಭವಾಗಂವ ಜನ ಭಾಷೆಯನ್ನೆ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತ ದೆ.: ಇದಂ ಅನಿವಾರ್ಯ ಹಾಗೂ 

ಮಂತಾಭಿವೃ ದ್ಧಿ ಯಂ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಸ್ಕಾಗತಾರ್ಹ. . ಧರ್ಮತತ್ವ ಸರಳ ಆಗಿ : ಅರ್ಥ ಆಗದೆ 

ಮತ ಬೆಳೆದಾತೆ ? ಇದಂ ಚೆ ನರು ಮೊದಲು ಕಂಡಂಕೊಂಡದ್ದು, ಅನಂತರ ಕನ್ನಡ 

(ವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಬ:ಪರಿ ಸ್ಫು ರಿಸಿದಂದಂ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ, ಪಂಡಿತವಣನ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ 
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ವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನ್ಯ ಆಗಿಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗಾಗಿ ಅನಂಷ್ಕಾನಕ್ಕೆ ತಂದ 
ಬಸವಣ್ಣ. ಆ ಸಂಧಿಸವಂಯವೂ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ಅರ್ಥ ಆಗದ ಡಂಭಾಚಾರದ ನಿಯ 

ಸಂಸ್ಕೃತ ಭೂಯಿಷ್ಯತೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬೇಸರತರಿಸಿದ್ದಂಥ ಸನಂಯಂ. ವೀರ 

ಮತಕ್ಕಿಂತ, ವೈದಿಕ ವಂತವನ್ನು ಖಂಡಿಸಂವುದಂ ಅದರ ಸಂಘಟನೆಯ ಓಲ ಕ 

ಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಡಿದ ಉಪಾಯಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಬಹಂದಂ. ಪಾಮ 

ಸಾಮಾನ್ಯರು ತಮ್ಮ ನುಡಿಗೆ ಸನಿಹ ಆದ ನಡೆಗೆ, ಮತಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿ ೬ 

ಸೇರಿದವರು. ಅದರ ನಂತರವೆ ಎಲ್ಲ ಮತಠದವರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದೂ, ಅನಿ: 

ವೆಂದು ಕಂಡದ್ದು, ತಮ್ಮಾ ಮತ-ಧರ್ಮ ಉಳಿಯಲು ಜನಬಳಕೆಯಂ ನುಡಿಯ 
ವೆಂಬುದು ವಚನದ ಹೊಸ ಶೈಲಿ ಬಂದಂತೆಯೆ ನಂತರ ಹೊಮ್ಮಿದ ದಾಸ ಸಾಹಿ 
ಹೊಸ ಹೊಸ ಶೈಲಿ, ಪ್ರಯೋಗದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತಂ. : ಈ ಕ್ರಾಂತಿ, ರಾಜಕಿ: 

ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಾಢ ಆದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು. 

ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ, ಬಸವಣ್ಣನಂಥ ವಚನಕಾರರ, ಹರಿದಾಸವರೇಣ್ಕರ' 
ಯಾವ ಆಶ್ರಯ, ಹಂಗಿಗೂ ಒಳಗಾಗದ್ದೂ. ಯಶಸ್ಸ, ಅರ್ಥ, ಪ್ರಯೊ 

ಆರಸಲಿಲ್ಲ.. ಸರ್ವರ ಬದುಕೂ ಹಸನಾಗಬೇಕು, ಧರ್ಮದ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪ ; 

ವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂ, ನೀತಿವಂತ : ರಾಜಕೀಯಬೇಕಂ, ಸಂಗ್ರಹೆಬಃ 
ದುರಾಸೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಬೇಕಂ, ಇದೇ ಅವರ ಹಂಬಲ, ತಂಡಿತ, ಶ್ರವಂ ಹಿರಿ; 

ಬಯಕೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿ ಪಡಿನಂಡಿದ ಅವರ ವಚನ ಕ 

ಆಯಿತು, ಭಕ್ಕಾತ್ಮಕ -ಭಾವಗೀತೆಯೆ ಆಯಿತಂ. "ಕೂಡಲ ಸಂಗವಂದೇವ, $ 

ಕೇಡಿಲ್ಲವಾಗಿ ನೀನು ಒಲಿದಂತೆ ಹಾಡಂವೆ''ನೆಂದಂದರಂ. ಅವನಂತೆಯೆ ಇತರ ಐ 

ಕಾರ ಶರಣರಂ ಅಂದಂದಿನ ಅನುಭವ ಹಾಗೇ ಸಲೀಸಾಗಿ ವಚನ ರೊಪದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ 

ದಾಸರಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಯೋ ಸುಳಾದಿಯೋ, ಉಗಾಭೋಗವೋ -: ಆಗಿ ಒಡಮೂಡಿ 

“ಶರಣರ ವಚನಗಳು'' ಮಾತನ್ನು ಅಡಿದ ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ದಾಸರ ಪದಗಳು. ವಾತ 

ಹಾಡಿದ ಹಾಗಿವೆ. ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ : ಜೀವಂತವಾದ, ಪ್ರವ 

ವಾದ ಅನಂಭವವಿದೆ'' ಎಂಬ -ವಾಾತಂ ತುಂಬ ಒಪ್ಪ ತ್ತವೆ. ಹರಿದಾಸರ ನವ 

ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರೆ ಪರಣರಂ “ಶರಣಸತಿ-ಲಿಂಗಪತಿ'' ಭಾವ, . ಭೃತ್ಯಭ 

ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ' ಭಕ್ತಿಯ' ಅನಂಭವ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಕಂಡರಿಸಂತ್ಹಾರೆ, ಶ್ರ 

'ಕೀರ್ತನ, ಸ್ಮರಣ, ಪಾದಸೇವನ, ಅರ್ಚನ, ವಂದನ, ದಾಸ್ಯ, ಸಖ್ಯ (ಗೆಳೆತ 
ಆತ್ಮನಿವೇದನ, ವೆಂಂಕಾದ ಒಂಭತ್ತು ತೆರನಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಹದಿದಾ? 

ಪರಂಪರಾನಂಗತವಾಗಿ. ನಿವೇದಿಸಿಕೊಂಡಿದಾರೆ; ಅದೇ ಹರಿದಾಸರ ಆಂದೋಲ 
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, '"ಕೇಳನೋ ಹರಿತುಳನೋ ತಾಳಮೇಳಗಳಿದ್ದೂ ' ಪ್ರೇಮಂವಿಲ್ಲದಗಾ 
“ಎಂಡು. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ. ಅರ್ಪಿಸುವ ನಿರ್ಮಾಜಪ್ರೇಮ. ನಿರ್ಹೇಶುಕ ಪ್ರೇವಂವ 
ಹರಿದಾಸರು ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ, "ತಂದೆ ನೀನಂ, ' ತಾಯಿನೀನಂ,- .ಬಂಥಂ:ನೀನಂ, , ಬ 
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ನೀನು ನೀನಲ್ಲದೆ ವಂತ್ತಾರೂ ಇಲ್ಲವಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ ಹಾಲಲ್ಲದ್ದು 
ನೀರಲ್ಲದ್ನು'' ಎಂದಂ ಹಂಬಲದಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಂತೆಯೆ, '“ನಾದಪ್ರಿಯನೂ ಅಲ್ಲ ವೇದ 
ಪ್ರಿಯನೂ ಆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯನು ನಮ್ಮ ಕೊಡಲ ಸಂಗವಂದೇವಾ'' ಎಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿನ 
ಭಕುತಿ ನಿವೇದನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪಚೆನಕಾರರಂ (ಬಸವಣ್ಣನವರಂ). ಈ ಭಕ್ತಿಯ 

ಭಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ವಚನವಾಜ್ಮಯ-ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಕೆಲವೊವೆೊ ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತವೆನಿಸುತ್ತದೆ. 

ದಾಸ-ಶರಣರ ಪಥ, ದೃಷ್ಟಿಭಿನ್ನವೆ. ಶಿವಶರಣರು, ಆದರೆ, ವೇದ, ವೈದಿಕಧರ್ಮ 

ಒಪ್ಪರಂ, ಇದರಿಂದ, ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಪೆಟ್ಟು, ಆತಂಕ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿ, ವಂತ್ರೆ ವೈದಿಕ 

ಧರ್ಮ-ವಂತ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ ಆಚಾರ್ಯ ಪುರುಷನೊಬ್ಬ ಅವತರಿಸಲು ಹಿನ್ನೆಲೆ 

ಇದ್ದಿತು, ಇಂಥ ಪರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಂಧ್ಯಾ ್ಯಿಚಾರ್ಯರಂ ಜನಿಸಿ ಬಂದದ್ದು , ಆಚಾರ್ಯ 

ಮಧ್ವರ ಆದ್ಭುತ ತರ್ಕ, ಅದ್ವೈತ-ಹಾಗೂ ಇತರ ಮತಗಳನ್ನೂ ಖಂಡಿಸಿ, ದ್ವೈತ 
ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಪುಶಿಷ್ಠಾಪಿಸಿತು. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ತಾತ್ಮಿಕೆವಾಗಿ ವಾಶ್ರ ಅಲ್ಲ 
ಶನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಭಕ್ಷಿ ಪಂಥದಿಂದಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯಿತಂ, ಹರಿಯೆ 
ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಹರಿದಾಸರೆ ಈ ವಿಶಾಲಾರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಆಂಭ್ರಣೀಸೂಕ್ತದ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ 

ದೇವಿಯೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಪ್ರಥವಂ-ಹರಿದಾಸಿ ; ಬ್ರಹ್ಮ, ರಂದ್ರ, ಮೊದಲಾದ 

ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಯಾಯ ಕಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ದಾಸರೆ, ಪ್ರೀವಂನ್ನಾರಾಯಣನೆ 
ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ, ನಿರ್ದೋಷಿ. ಇದೇ '"ದಾಸಕೂಟಕ್ಕೆ'' ವಲ ಪ್ರೇರಕ ಅಂಶ, 

ವಂಧೂ, ್ವಿಚಾರ್ಯರರಿ ತವ್ಮೂ ತತ್ವವಾದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಾಗಿ, ಸವಂರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಆಳವಡಿಸಿ 

ಕೊಂಡ ಭಾಗವತ, ನಾರದ-ಶಾಂಡಿಲ್ಕರ ಭಕ್ಷಿಸೂತ್ರಗಳಂ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, 

ಉಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೂ ಹರಿದಾಸರು . ಪ್ರಮೇಯಗಳಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಮ್ಮ 

ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಂದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ವಿಜಯದಾಸರು ತಂಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಂ. ವಚನಕಾರರಂತೆಯೆ 
ಹರಿದಾಸರಂ ಬಳಸಿದ್ದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಭಾಷೆ-ತಿಳಿಗನ್ನಡ, ಫ್ರೀಖಾದಿರಾಜರು ಹರಿ 
ದಾಸರಲ್ಲಿ ಮಠಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರವೃತ್ತ ವಂನೋಧರ್ಮದವರಂ. 

ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಇತರ ಸ್ವರಗಳ ಜನರನ್ನು ವಂಧ್ಧ ಸ ಮತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ 

ಕ್ರಾಂತದರ್ಶಿಗಳು-ವ್ಯೂಸರಾಯರಂ, ಕನಕ-ಪುರಂದರರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಹರಿದಾಸ ಕೂಟ 
ಸಂಘಟಿಸಿದಂದಲ್ಲದೆ, ಪುರಂದರರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು "'ಪ್ರರಂದರೋಪನಿಷತ್'' ಎಂದೇ ಕರೆದಂ 
ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ವಾದಿರಾಜರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಜನಬಳಕೆಭಾಷೆಯಾದ ತುಳುವಿನಲ್ಲೂ 
ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕನಕದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಬದುಕಿನ ವಾಸನೆ, 
ಸಹಜದೇಸಿ, ಮೆಂರೆಯಂತ್ತದೆ. ದಾಸರಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳಂ ಕನಕದಾಸರಂ, ಅದೇ ಅವರವೆ ೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, 

ಆದರೆ, ಒಂದಂ ವಚನಕಾರರಷ್ಟು ಜಾತ್ಯತೀತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಂಘಟನೆ, 

ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದ ಚಳವಳಿಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವರೂಪದ 
ಆಂದೋಲನ, ಅವರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸಂಧಾರಣ ಮನೋಭಾವ ಇಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ, ಮಡಿ, 
ಡೆಂಭಾಚಾರ, ತಾಂಶ್ಟಿಕೆ ದೇವತಾ ಉಪಾಸನೆ, ನೂರೆಂಟು ದೇವರ ಪೂಜೆ, ಜಾತಿ 
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ಕುಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಂದರರು, ಕನಕ, ವಿಜಯಂದಾಸರಂತ 

ಹೊಲೆಯನೆಂದರೆ ಯಾರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವಾತನೆಂಬ ಪಟ್ಟಿ ನೀಡ 
ಕೃತಿಗಳನ್ನೆ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ವಚನಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರಂತಿಸಬಹುದಾದ್ದೂ ಸೆಂಕ್ಷಿಪ್ಪತೆ, ಹೆ 
ಬೇಕಾದ್ದು ಹೇಳಂವ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ವಚನದ ಕೊನೆಗೆ ವಚನಕಾರನ ಅಂಕಿತ, ನಿಯತ "ಛಂದ 

ಕಟ್ಟುಪಾಡಿರದ ಮಂಕ್ಷಕ ರಚನೆ, ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು ಹಾಗಲ್ಲ. ಆಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ 
ಸುಳಾದಿ, ಉಗಾಭೋಗ, ವೃತ್ತೆನಾವಂಗಳಿಗೆ ಅದರದ್ದೆ ಪಲ್ಲವಿ, ಅನಂಪಲ್ಲವಿ, ತಾ 

ಲಯ, ವಮಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ನಿಯಂತ ಆಗಿ ಇವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆಂಕಿತವೂ ಇದೆ. . ಗೇಯತೆ ವಚ 

ಕೀರ್ತನ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೂ ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೇಂ 
ಗಂಣ ಅಗತ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ತಾಳ, ಮಟ್ಟಿಗಾಗಿಯೆ ಹೊಸೆದಿರಂವ ಕೆಲವು ಇತ್ತೀಚೆ 

ರಚನೆಗಳೂ ಇದ್ದು ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೊದಮೊದಲ ಸಹಜ ಕಾವ್ಯಗುಣ ಕಡಿ 

ಯಾದಂತೆ ಎನ್ನಿಸುವುದಾದರೂ ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ' ವಂಂದಂವರಿದಿರಂವುದ 
ಸೂಚನೆ ಇದೆ. 

ವಚನ-ಕೀರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಆಗಿ ಇರುವ ಆಂತರಿಕ ಲಯ ಅವುಗಳಿ 

ಸೊಗಸನ್ನು ತಂದೀಯುತ್ತವೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದಂ ಉದಾಹರಣೆ ; 

ಚಕೋರಂಗೆ ಚಂದ್ರಮನ ಬೆಳಕಿನ ಚಿಂತೆ 

ಅಂಬುಜಕೆ ಭಾನುವಿನ ಉದಯದ ಚಿಂತೆ 

ಭ್ರಮರಂಗೆ ಪರಿಮಳದ ಬಂಡುಂಬ ಚಿಂತೆ 

ಎನಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವನ ನೆನೆವುದೆ ಚಿಂತೆ 

ಎಂದಂತೆಯೆ, 

ಮಡಕೆಯ ಮಾಡುವರೆ ಮಣ್ಣಿಮೊದಲು 

ಎಂಬಂದಾಗಲಿ, 

ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟರೊ ರ್ಮವಿಲ್ಲದೆ 

ನೀಡಿ ನೀಡಿ ಕೆಟ್ಟರೊ ನಿಜವಿಲ್ಲದೆ... 

ಎಂದಿರಲಿ, 

ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ 

ಮ್ಮಗಗಳಿಗಂಜದೊಡೆಂತಯ್ಯ ...,,,, ಎನ್ನಲ್ಲಿ, 
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ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಡೆ ವಚನಕಾರರ ಪ್ರಭಾವ ಹರಿದಾಸರ ಮೇಲಾಗಿದೆಯೆಂದೆನ್ನಿ ಸುತ್ತದೆ. 

(ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆಯೆ ಚರ್ಚಿಸಿದೆ.) ''ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರ 

ಬೇಕಾದರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳೆಬೇಕೆಂದಂ ವಚನ 
ಕಾರರಂ ಅರಿತಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯನ ವಂನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 
ಗಳು ಮೂಡಬೇಕಾದರೆ ತಾವು ಬಳಸುವ. ಭಾಷೆಯಂ ಸಾವಕಾನ್ಯರ ಭಾಷೆಯಾಗ 
ಬೇಕಿತ್ತು...... '' ಎಂಬ ಮಾತು ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಗವಂನಾರ್ಹ. ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಇದನ್ನು ವಂನಗಂಡರಂ ಹಾಗೂ ಒಂದಂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 
ಹರಿದಾಸರಂ ತಮ್ಮ ಆಂದೋಲನದ, ಒಂದು ಪ್ರವಂಂಖ ಅಂಗವಾಗಿ ವಚನಕಾರರ ಈ 
ನಿಲುವನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 

ಏನು ಬಂದಿರಿ, ಹದುಳಬಿದ್ದಿರೆ ? ಎಂದರೆ 

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಿರಿ ಹಾಚ್ಹೋಹುದೆ ? 

ಕುಳ್ಳಿರೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ್ ನೆಲ ಕುಳಿ ಹೋಹುದೆ ? 

ಒಡನೆ ನುಡಿದರೆ--ಸಿರ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಡೆವುದೆ ? 

ಎಂಬ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮಾತಬಲ್ಲಡಗಿರಂವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಹಾಗೆಯೆ ' ದಾಸರ ಕೃತಿ 

ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತದೆ : 

ಮಾನಭಂಗವ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಉಪಚಾರಗೆಳ ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಇರಬಾರದಂ॥ 

ಅಷ್ಟೇ ನೇರಮಾತು, ಹೇಳಬೇಕೆನ್ನಿಸಿದ್ದು ಹೇಳುವ ಕೌಶಲ್ಯ, ಹಾಗೆಯೆ ಶ್ರೀಪಾದ 
ರಾಜರಂಥವರಂ ನೀಡಿರಂವ ವಿಶಿಷ್ಟ ತೆರನಾದ ಭೃಂಗಗೀತ, ' ಭಕ್ಷಿಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೇ ಒಂದಂ 

ಚಿರಂತನ ಕೊಡುಗೆ. 

ಗಾದೆ, ನಾಣ್ಣುಡಿಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ವಚನಕಾರರಂ ಹೆರಿದಾಸರಿಬ್ಬರ. ಕೃತಿ 

ಗಳಲ್ಲಿ ತಂದಿರುವುದು ಅವುಗಳ ಸಹಜ ಸೊಬಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ 

ಸತ್ಯತೆಯ ಅರಿವು ಒಡಮೂಡಿಸಂವುದರೊಂದಿಗೆ ತಾತ್ವಿಕ ನಿಲುವನ್ಮೂ ತಿಳಿಯಪಡಿ 

ನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಂಶೆಯೆ ವಚನ-ಕಿ ಸೀರ್ತನಗಳೆ ವಿಡಂಬನೆ ನರಿಯ 

ಮೊನಚ), ಮನನೀಯ. 

ವಚನಕಾರರ ತತ್ವ "ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲವವಕಲ್ಲಂಸಲ್ಲುವರೆಸೂ. ಎಂಬುದಂ ಇಹದ 
ಬದಂಕನ್ನು ಅವರು ನಿಸ್ಸಾರ, ಸಂಸಾರವೆನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಭೆರ್ಮುವೆಂದರೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗದ 
ಪೆಡಂಭೂಕವೆಂಬ ಭಾನನೆಯನ್ನೋಡಿಸಲು ಅವರು ಶೃವಿಂಸಿದರಂ.. "ದಯೆಯಿಲ್ಲದ 
ಧರ್ಮವಮಾವುದಯ್ಯ" ಎಂದಂ ಉದ್ಯೋಹಿಸಿದರು. ಹರಿದಾಸರದ್ದು ನೇರ ಸಂಭ 

ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗ. . ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹರಿದಾಸ-ಹರಿಭಕ್ತರಂ 
ನಡೆಸಂವ ನಡೆಸಬೇಕಾದ 'ಹರಿವಾಸರ' (ಏಕಾದಶಿ) ಶರೀರೆ-ವಂನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಾಸ್ಥ್ಯ ಕಾಪಾ 
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ಡುವ ಸಾಧನವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ-ಇದು ತತ್ವವೂ ಹೌದಂ. ಮಶಃ 

ಹೌದು ಹಾಗೂ ಇದು ಅವರ ವಂತೀಯ ಆಂದೋಲನದ ಒಂದಂ ಅಂಶ, ದಾಸರ 

ಕೊಡ ಬದುಕನ್ನು ನಿಸ್ಸಾರ, ಜಗತ್ತು, ಮಿಥ್ಯ ಎನ್ನಲಿಲ್ಲ. -ಈಸಬೇಕಂ, ಇದ್ದು ಜೈ 
ಬೇಕೆಂದಂದೆ, ಸಂಸಾರ ನೆಚ್ಚಿ ನೀ ಕೆಡಬೇಡೆಂಬ ಕ್ಷಣಿಕತೆಯ ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪದೇಪಃ 

ಮನಗಾಣಿಸಿದರಂ, 

ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬಂದನ್ನು ಹರಿಹರಾದಿಗಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾ 

"ಅಂದದನಂಚಿತಕ್ಕೆ ಗೀತಮೆಂ ಪಾಡಂತಂ' "ಎಂದು ವೈರಾಗ್ಯದಿಂ ಗೀತವಂಂ ಪಾಡಿ' ಎ 

ಹರಿಹರನ ಮಾತು ವಚನಕಾರರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಂತ್ರವೆ, "ವಚನಕಾರರು ವಳ 

ಗಳನ್ನು ವಂಂದೆ ಹರಿದಾಸರು ಬರೆದ ಉಗಾಭೋಗಗಳಂತೆಯೆ ಹಾಡಂತ್ರಿದ್ದರೆಂಬುಃ 

ಸ್ಪಷ್ಟ' ಎಂಬುದನ್ನ ಕುರಿತಂತೆ ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ "ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಮಾರಯ್ಯ: 
ಪ್ರಸಂಗ ಹಿಂದೆಯೆ ಉದ್ಭರಿಸಿದೆ. ಹರಿದಾಸರೆಲ್ಲ, ಅನಂಸರಿಸಿದ ಬದುಕಿನ ವಿಶಿಷ್ಠ 

"ವಂಧಂಕರ ವೃತ್ತಿ ಎನ್ನದು' ಎಂದೇ ಪ್ರರಂದರದಾಸರಂ ಹಾಡಿದಂತೆಯೆಂ, ಅಲ್ಲಿನ ಬ 

ಗಳನ್ನೂ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಚನಕಾರ್ತಿಯಾದ ಮಹಾದೇವಿಯ ವಚನಕ್ಕೂ, ಹರಿದಾಸ 

ಕೃತಿಗೂ ಸಾವ್ಯಾತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ : ಮ 

ಮನೆ ಮನೆ ತಪ್ಪದೆ ಕೈಯೊಡ್ಡಿ ಬೇಡುವಂತೆ ಮಾಡಯ್ಯ, 

ಬೇಡಿದೊಡೆ ಇಕ್ಕದಂತೆ ಮಾಡಯ್ಯ, ಇಕ್ಕಿದೊಡೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಯ್ಯ. 

ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೊಡೆ, ನಾನೆತ್ತಿಕೊಂಬುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೆ ಶುನಿವೆತ್ತಿಕೊಂಬಂತೆ 

ಮಾಡಯ್ಯ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ 

ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದಾಸರ ಕೃತಿ ಸಾಲು ಗಮಂನಿಸಿ : 

ಹರಿ ನೀನೊಲಿವಂತೆ ಮಾಡು 

ಒಲಿದರೆ ತಿರಿವಂತೆ ಮಾಡು 

ಶಿರಿದೊಡೆ ದಾರು ನೀಡದಂತೆ ಮಾಡು 

ದಾರು ನೀಡಿದರೆ ಪೊಟ್ಟೆ ತುಂಬದಂತೆ ಮಾಡು 

ಪೊಟ್ಟಿ ತುಂಬಿದರೆ ಬಟ್ಟೆ ದೊರೆಯದಂತೆ ಮಾಡು 

ಬಟ್ಟೆ ದೊರೆತರೆ ಇಂಬು ದೊರೆಯದಂತೆ ಮಾಡು : 

ಇಂಬು ದೊರೆಯದಿದ್ದರೆ ರಂಗನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ 

ಇಂಬಿಟ್ಟು ಸಲಹೊ ಪುರಂದರವಿಠಲ ॥ 

ಇಂಥ ತೌಲನಿಕ ವಿವಕ್ಷಿಗೆ ನಿದರ್ಶನ ಅನೇಕೆ ದೊರೆಯಂತ್ನವೆ, 
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ವಚನ ಚಳವಳಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ವಂತೀಯೆಂ ಆಂದೋಲನವೆಂದಂ ಹೇಳಿದೆ. 

ಹಾಗೂ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ಧ್ಯೇಯ ಶಿವೋತ್ಸಮತ್ಹ್ಚ ಪ್ರಸಾರ, ಮಾಹೇಶ್ವರ ನಿಷ್ಕೆ, 

ಅನಂಷ್ಕಾನ ಇದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿರುವ, ಪಟ್ಸ್ಥೈಲ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅನಂಸರಣೆ, 
ವಕಾಹೇಶ ರೆ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಶಿವಶರಣರು ತಮ್ಮ ಬುದಂಕಿನಂಸಿರಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದ ವರಂ. 

ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅನುಯಾಯಂಗಳೆಂ ಪ್ರಧಾನತಃ ವಂಧ್ವ ತತ್ವದ ಅನುಯಾಯಿಂಗಳಂ. 
ಮಭೂ ್ಸಿಚಾರೈರ ಮಧ್ವಮಂತ ಪ್ರಭಾವ ಕನಕದಾಸರ ಮೇಲೆಯೂ ಇದೆ, ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ 

ವಂಧ ತ ತತ್ರ ಜ್ಞಾನ, ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಭಾಗವತ ದೃಷ್ಟಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಮನ ೈಯಂಗೊಳಿಸಿ 

ಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನೂ ಕೆಂಡಕೊಂಡಿದೆ. ವಚನಕಾರರ 
ಆಂದೋಲನ ದೇಶವನ್ನೇ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಜಾಗೃತೆ ಆಗಂವಂತೆ 
ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಜಿಸಿತ್ತು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿಯಂಂ ವಚನ ಸಂಪದದ ಮೂಲಕ 
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬಂದು ಮರೆಯಲಾರದ ಅಂಶ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹರಿ 

ದಾಸರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವೆ ಆಯಿತು. ಈ ಆಂದೋಲನ ಪರಂಪರೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಿಂದ 
ಬೆಳೆದು ಬಂದಂ, ಜಗನ್ನಾಥದಾಸಾರ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ತಲಂಪಿತಂ. 

ಶಿವಮಾನಸ ಪೂಜೆ ಶರಣರ ತಪ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಜಪ, ತಪ, ವ್ರತ ನಿಯವಂ 

ಉಪವಾಸ ಅವರು ವಿಧಿಸರಂ.,  ಪಂಣಿಯಂನೆಣಿಸಿ ಕಾಲವ ಕಳೆಯಬೇಡ, ಅದೇ ರೀತಿ, 

ಅಂತರಂಗ ಶಂದ್ಧಿಗೆ ಶರಣ-ದಾಸರಿಬ್ಬರೂ ಪ್ರಾಥಾನ್ಯ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಶರಣರ ಇಷ್ಟ ಕೈ 

ಲಿಂಗಪೂಜೆಯಂತೆಯೆ, ಹರಿದಾಸರ 'ಓಂದಂ ವಿಶೇಷ ಮಾನಸ ಪೂಜೆ, ಇದನ್ನು 

'ಬಿಂಬೋಪಾಸನೆ' ಎಂದೂ ಹರಿದಾಸರಂ ಪಾರಿಭಾಷಿಕವಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ 

ದಾಸರಂ, ಗೋಪಾಲದಾಸರಂ, ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಂತೂ ಈ ಮಾನಸಪೂಜೆ, ಬಿಂಬೋ 

ಪಾಸನೆಗೆ ತಂಂಬ ವಂಹತ್ತ ೈವಿಶ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳ ವಣೂಲಕೆ, ಆ ವಿಧಾನವನ್ನೂ 

ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ, ಭಕ್ಷಿಯ ಒಂದಂಶವಾದ ಜಿಂಜೋಪಾಸನೆ 
ಯನ್ನೂ ತನ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈಶ-ಬಿಂಬ, : ಜೀವರೆಲ್ಲ ಅವನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ, 
ಇದೇ ತತ್ವ. ಭಕ್ತಿಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಯೀಭಾವ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕ ಆದದ್ದು. ಎರಡೂ 

ವಂತದವರಂ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂಟಾರೀ ಭಾವಗಳು. 

ಮೇಲೆ ಎಿವೇಟಿಸಿರುವ ಪ್ರೇರಣೆಗಳಿಗೆ ಅನಂಸಾರ ಆಗಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ 
ಆಂದೋಲನ ಹಾಗೂ ಹರಿದಾಸರಾಂದೋಲನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಂವ ಹಂಬಲ, ಆಶಯ-ಅಭಿ 

ವ್ಯಕ್ತಿ, ಶೈಲಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಛಂದೋರೂಪ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವ್ಯ-ವ್ಯತ್ಕಾಸ, ವೈವಿಧ್ಯ 

ಕಾಣಬರುತ್ತವೆನ್ನಬಹಂದಂ, ವೆಯಲತಃ ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಾಯಿಭಾವ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದರೂ 
ಕೂಡ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯ ಕಾಣಬರಂವುದೇ ಅಚ್ಚರಿಯ ಅಂಶ್ಮ 

ಏಕೆಂದರೆ ವಚನಕಾರರಂ-ಹರಿದಾಸರ ನಡಂವಣ ಕಾಲದ ಅಂತರ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ 
ಹೆಚ್ಚು , ಅದರೆ, ಇಬ್ಬರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮ್ಯ ಕಂಡಾಗ ಹರಿದಾಸರ ಮೇಲೆ ವಚನ 

ಕರರ ಪ್ರಭಾವ ಕೂಡ ಕಾಣಬರುತ್ತದೆನ್ನಬಹಂದು (ಇದು ಬೇರೆಡೆ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ) 
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ಇನ್ನೊಂದಂ ವಿಚಾರ, ಎಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಭಾವಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಂಂಟೊ ಆಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಮ 

ಕಂಡಂ ಬಂದರೆ ಆದಂ ಆಕಸ್ಮಿಕವೆನ್ನಲಾಗದಂ, ವಚನ ಚಳವಳಿ ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ 
ಗಳ ತುಲನಾತ್ಮಕ ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಗತ್ಯ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ : ಉರಿಲಿಂಗ 
ಪೆದ್ದಿ ಎಂಬ ವಚನಕಾರನ ಒಂದಂ ಸಾಲಿನಂತೆ, ""ಎನ್ನ ವಂನಸ್ಸೂ ವಂತ್ತೊಂದ 
ನೆನೆಯಲರಿಯಂದಂ-ನೀವು ನೆನೆಹು ರೂಪಾಗಿ ಎನ್ನ ವಂನವನವಗ್ರ ಹಿಸಿದಿರಾಗಿ, ಆ ವಂನಸ್ಸು 
ನಿಮ್ಮನವಗ್ಪಹಿಸಿತ್ತಾಗಿ...'' ಎಂದಂತೆಯೆಂ ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನವೊಂದರ ಸಾಲೂ ಶಿವ 
ಸ್ಮರಣೆ ಕುರಿತೆ ತಿಳಿಸಂತ್ತದೆ '"ಎನಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನಹಾದಾಗವೇ ಉದಯ, ಎನಗೆ ನಿಮ್ಮ 

ಮರಹಾದಾಗವೇ ಅಸ್ತಮಾನ, ಎನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನಹೇ ಜೀವನ, ಎನಗೆ ನಿಮ್ಮ 

ನೆನಹವೇ ಪ್ರಾಣ ಕಾಣಾ ತಂದೆ ಸ್ವಾವಿಂ, ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚರಣ 
ದಂಡಿಗೆಯನೊತ್ತಯ್ಯಾ ವದನದಲ್ಲಿ ಷಡಕ್ಷರಿಯ ಬರೆಯಯ್ಯಾ ಕೊಡಲಸಂಗವಂದೇವಾ'' 

ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಒಂದು ಕೃತಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ, 

ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆ: 

ಸಾರಾಮೃತವನ್ನ ನಾಲಿಗ್ಗೆ ಬರಲಿ. ॥ ಪ॥ 

ಕೊಡುವಾಗಲಿ ನಿಂತಾಡುವಾಗಲಿ ಮತ್ತೆ 

ಹಾಡುವಾಗಲಿ ಹರಿದಾಡುವಾಗಲಿ 

ಖೋಡಿ ವಿನೋದದಿ ನೋಡದೆ ನಾ ಬಲಂ 

ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಬಿಟ್ಟೋಡಿ ಹೋಗೋಹಾಗೆ 8 ೧ ॥ 

ಕೆಷ್ಟದಲಿರಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟದಲಿರಲ 

ಎಷ್ಟಾದರೂ ಮತಿಗೆಟ್ಟಿರಲಿ 

ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣಾ ಎಂದು ಶಿಷ್ಟರು ಪೇಳುವ 

ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮಂತ್ರ ನಾಮದ 1೨೫ 

ಸಂತತ ಹರಿ ನಿನ್ನೆ ಸಾಸಿರನಾಮ 

ಅಂತರಂಗದ ಒಳೆಗಿರಿಸಿ 

ಎಂತೋ ಪುರಂದರವಿಶ್ಯಲರಾಯನೆ 

ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸೊಹಾಂಗೆ ॥ 

ಈ ವಚನ.ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಭಗವಂತನ ಸತತ ಧ್ಯಾನದ ಹಂಬಲ, ಅದೇ 
ಪ್ರಾಣ, ಆದಿರದಂದೆ ಅಸ್ತಮಾನ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬಲವತ್ತರವಾಗಿ . ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡಿರಂ 

ವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆಯೆ ""ಹಗಲುಹಸಿವೆಗೆ `ಕುದಿದಂ, ಇರುಳ  ನಿದ್ರೆಗೆಕುದಿದ(,. 
ಉಳಿದಾದ ಹೊತ್ತೆಲ್ಲ ಅಶನ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಕಂದಿದಂ, ಅಯ್ಯ ನಿಮ್ಮನರಿಯದ ಪಾಪಿ 
ನಾನಯ್ಯ-ಆಯ್ಯ ನಿಮ್ಮನರಿಯದ ಕರ್ಮಿನಾನಯ್ಯ, . ವಂಹಾಲಿಂಗ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ್ಯಾ 
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ಅಶನ ನೀರಡಿಸಿ ಸತ್ತ ತೆರನಂತಾಯಿತೆನ್ನ ಯಂಕ್ತಿ” ಎಂಬ ಸಾಲಿಗೂ ವಾದಿರಾಜರು 

ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಮಾಡುವ ಮನವಿಗೂ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾವ್ಯ ಕಾಣ 

ಬಹುದಂ : 

ಹೋಗುತಿದೆ ಹೊತ್ತು ಕಳೆದೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ 

ಹರಿಗುರುಗಳ ನೆನೆಯದೆ 

ಕೆಲಹೊತ್ತು ಚದುರಂಗ ಪೆಗಡೆ ಆಟಗಳಿಂದ 

ಕೆಲಹೊತ್ತು ಹಸಿವಿ ನಿದ್ದೆಗಳಿಂದಲಿ 
ಕೆಲಹೊತ್ತು ಕಾಕ ಪೋರರವ ಕಥೆಗಳಿಂದೆ ॥ 

ಕಾಲವು ಕಡೆಯಾಗೆ ಹರಿ ನಿಮ್ಮನರ್ಚಿಸೆ 

ವೇಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹೋಯ್ತು ಬಂಜೆಯಾಗಿ 

ಜಾಲಿಸಿ ಹೊತ್ತು ಈ ವಿಧದಿ ಹೊತ್ತು 

ಪಾಲಿಸೋ ದಯಮಾಡಿ ಸಿರಿ ಹಯವದನ... 

ಇಲ್ಲೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಮಾಧ್ಯಮ, ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸ್ನಸೂಪ ಬೇರೆ, ಭಾವನೆ ಒಂದೆ, 

ಎನಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲವೆ ? ಬಸವಣ್ಣನ ವಂತ್ರೊಂದಂ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರಂವಂತೆ, "ತನಂ ನಿಮ್ಮ 

ಬೆಂದ ಬಳಿಕ, ಎನಗೆ ಬೇರೆ ತರುವ. ಧನನಿಮ್ಮದಂದ ಬಳಿಕ ಎನಗೆ ಬೇರೆ ಧನವಿಲ್ಲ... 

ಎಂಬುದೂ ಕನಕದಾಸರ 

ತನನ್ನು. ಜೀವನ ನಿನ್ನದಯ್ಯ 

ಅನುದಿನದಲಿ ಬಾಹೊ ಸುಖದುಃಖನಿನ್ನೆದಯ್ಕಾ,... 
ಕ 

ಸಾಲುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ದಿಕ್ಯ ಒಂದೆ ಎನ್ನಿಸಿದರೂ 
ಹೇಳುವ ಪರಿ ಭಿನ್ನ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಮ್ಯತೆ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ 

ಗಳಲ್ಲಿರಂವುದಂ ವಚನ-ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರಂವ ಆಂಶವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ 
ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬರಂವಂತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಭಾವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಗಿದೆಯೆಂಬುದೂ 

ಕೆಲವೆಡೆ ಕಾಣಬರಂತ್ತದೆ, ಭಕ್ತಿ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಯಾರೇ ಸಾಧು ಸಂತರಾಗಲಿ ಅವರಂ 

ತಮಗಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತು ತತ್ಕಾಲದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಮ್ಮದೆ ಅದ ರೀತಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೆಗೊಳಿಸಂವುದಿದೆ. ಇದಂ ಈ ಎರಡೂ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿಗೆ 

ಹೊಂದಂತ್ತದೆ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವುನೋವೈಶಾಲ್ಯದ ದರ್ಶನವೂ ಈ ಎರಡೂ 
ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದಾಗಂತ್ರವೆ, ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರೊಂದೆಡೆ ಧ್ಯಾನಿಸಂವಂತೆ, 

ಗ್ರಾಸಪಾಸಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿನ್ನ (ಬೇಸರಿಸ) ಬೇಡ ಬಂದಂದಿಲ್ಲ ವಾಸುದೇವನ ನಿನ್ನ ' 
ದಾಸರ ದಾಸರ ದಾಸ್ಕವ ಕೊಡು. ಸಾಕೆಂದರೆ ' 



520 ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ : ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ 

ಆಗಬೇಕು ರಾಜ್ಯಭೋಗಗಳಿನಗೆಂದು 

ಈಗ ನಾಸು ಬೇಡ ಬಂದುದಿಲ್ಲ 

ನಾಗೆಶಯನ ರಂಗವಿಠಲ ನಾನಿನ್ನ 

ಬಾಗಿಲ ಕಾಯುವ ಭಾಗ್ಯ ಸಾಕೆಂದರೆ ॥ 

ಎಂಬಂದರಂತೆಯೆ ಮುಪ್ಪಿನ ಷಡಕ್ಷರಿಯವರು ಹಾಡಿರಂವ ಸಾಲು ಗಮನಿಸುವಂಥದಂ ; 

ಎನಗೆ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬೇಡ ಎನೆಗೆ ಜಪವು ತಪವು ಬೇಡ 

ಎನಗೆ ನಿಮ್ಮ ತೊತ್ತ ಸೇವೆ ನಿತ್ಶವಾಗಲೈ ॥ ಪ ॥ 

ಎನ್ನ ಕಂದಿಸುತ್ತ ಬಹಳ ಎನ್ನ ಬಾಧಿಸುತ್ತ ಬಿಡದೆ 

ಎನ್ನನೊಂದು ಫೆವಗಳಿಂದ ಕಾಡಿದವರಿಗೆ 

ಎನ್ನ ಕೊಂದೊಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಎನ್ನೆಯೆ ಪೂಜೆಘಲಗೆಳೆಲ್ಲ 

ಉನ್ನತದೊಳಗವರಿಗಾಗಿ ಸುಖದಿ ಬಾಳಲಿ... ॥ 

ಇದಂ ವೈರಾಗ್ಯದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ! ಇಬ್ಬರೂ ಭಕ್ಷರೆ, ಇಬ್ಬರ ಆಲೋಚನಾ ಭಾವನೆಯೂ 

ಓಂದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ, 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ, ರಾಜಮಾನ್ಯ-ಪಂಡಿಶವಣನ್ಯ ಆಗಿದ್ದ, ಕಂಕಣ 

ಕಡಗ ತೊಡಿಸಂವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತವಿದ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಗೆ ಕರಿ-ಕಣ (ಕಣ್ಣಿನ ಹನಿ) ವಿಂಡಿಸಂವ 
ಸಾವಕಾನ್ಯ ಮಾನ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಿ ಬರಲು ಹಾಗೂ ಆ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ 

ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ವಚನಕಾರರ, ಅನಂತರ ಹರಿದಾಸರ 

ಆಂದೋಲನ ತನ್ನದೆ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದವೆಂಬಂದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಗುರಂತಿಸಂವ 

ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೇವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ವರೂಪ, ಕಂರಿತಾದ ಕೆಲವು ಪೃತಿ 
ಕ್ರಿಯೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿದ್ವಾಂಸರನೇಕರು ಮಾಡಿದಾರೆ, ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಈ ಎರಡಂ 
ಆಂದೋಲನಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ಕುರಿತ ವಿವೇಚನೆಯೂ ನಡೆದಿದೆ. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ 
ಸಾರವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬರೆದವರಂ (ವಚನಧರ್ವಸಾರ) 

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಆರ್, ಶ್ರೀ ಅವರು, "ಹಾಗೆಯೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಕುರಿತಾದ 
“ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪ್ರಭಾವ ಮಂದ್ರೆ” ಎಂಬ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ 
ಸಾಹಿತ್ಯ ಗಳ ಮೇಲೆ ವಚನವಾಜ್ಮಯಂದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

"ಹರಿದಾಸರು, ವಚನಕಾರರನ್ನು ಧರ್ಮಬೋದಧಕರಂ ಎಂದು ಹಲವರಂ ಗಂರಂಕಿಸಿ 

ದರೆ, "ದಾಸರಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳೆ'ಂದಂ ಕನಕದಾಸರ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಗಂರಂತಿಸಿದವರು...... 

ಡಾ. ಜಿ. ಎಸ್, ಶಿವರಂದ್ರಪ್ಪನವರಂ.  ಅವರಂ ಹರಿದಾಸರ ಹಾಗೂ ವಚನಕಾರರ 

ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಸಂಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಮರಣೀಯ, - 
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ಹರಿದಾಸರು ಸಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲ, ಅನಂಭಾವಿಗಳಂ ವಚನಕಾರರ ಹಾಗೆ ಎಂದು 

ಗುರುತಿಸುವ ಡಾ. ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರಂದ್ರಪ್ಪನವರ "“ದಾಸ-ಪರಣರೆಂ ದರ್ಶಿಸಿದ ದಿವ್ಯ 
ಸೌಂದರ್ಯ" ಒಂದಂ ಮನೋಜ್ಞ ಲೇಖನ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಂ ಭಕ್ತಿಯ ಆಂದೋಲನೆಗಳಂ 

ದರ್ಶಿಸಿದ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕುರಿತ ವಿವೇಚನೆಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ವಂೂಲಕ 
ಭಗವಂತನ ಕಾಣ್ಕೆ, ದಿವದರ್ಶನವಿದೆ, ದಾಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಂ ಸಾಕಾರ 
ಸೌಂದರ್ಯವಾದರೆ (ಸಗಂಣೋಪಾಸನೆ) ಶರಣರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸತಕ್ಕದ್ದು 

ನಿರಾಕಾರದ ಸೌಂದರ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ನೀಡಿರಂವ ಅವತರಣಿಕೆಗಳೂ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ 

ತಕ್ಕಂತೆ ಸೊಗಸಾಗಿವೆ (ನಿರ್ಗುಣೋಪಾಸನೆ), 

ಛಂದಸ್ಸೂ-ಶೈಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸಿದಾಗ. ವಚನಗಳಲ್ಲಿ-ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಾದೃಶ್ಯ ಇನ್ನು ಇರಂವುದು ಕೆಲವೆಡೆ ಕಾಣಬರಂತ್ತದೆ,  ವಚೆನಕಾರರಂ ವಂಖ್ಯವಾದ 
ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಂಪಲ್ಲಿ ಹಲವು ಉಪವೆಂ ಬಳಸಿದರೆ, ದಾಸರಂ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ ಆದ 

ಪಲ್ಲವಿ-ಅನುಪಲ್ಲವಿಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ವ ತಿಳಿಯ ಹೇಳಿ, ಅನಂತರ ಉಪವೆಂ, ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಲ್ಲಿ 
ಪೃಷ್ಟೀಕರಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಬಹಂದಂ 

ಗಿರಿಯಲಲ್ಲದೆ ಹುಲು ಮೊರಡಿಯಲ್ಲಂಡುವುದೇ ನವಿಲು ? 

ಕೊಳನಲ್ಲದೆ ಕಿರಿವಳ್ಳಕ್ಕೆಳಸುವುದೆ ಹಂಸೆ... 

ಎಂಬಂತೆ ಕನಕದಾಸರ ಕೃತಿಯ ಕೆಲವು ಸಾಲಂ ಉಪವೆಂಗೆ ನಿದರ್ಶನ : 

ಬೆರೆಯದಿರು ಬೆರೆಯದಿರು ಎಲೆ ಮಾನವಾ 

ಗರುವವೇತಕೊ ನಿನ್ನ ತೆರನಾವುದೋ ?.., 

ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನ್ಮಥನೊ ಶಾಪದಲ್ಲಿ ಗೌತಮನೊ 

ಕೋಪದಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸ ಯಷಿಯೊ ನೀನು ॥ 

ತಪದೊಳಗೆ ವ್ಯಾಸನೋ ಕೃಪೆಯಲಿ ಬಲೀಂದ್ರನೋ 

ನಿಪಣತೆಯ ನುಡಿಯೊಳಗೆ ನಾರದನೊ ನೀನು... ॥ 

ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯ ಮನೋಧರ್ಮ ದಾಸ-ಶರಣರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೆ... ಪ್ರರಂದರ 

ದಾಸರ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಡಂಭಾಚಾರಗಳ ವಿಡಂಬನೆ ಗಮನಾರ್ಹ: 

ಉದರ ವೈರಾಗ್ಯವಿದು, ನಮ್ಮ 

ಪದುಮನಾಭನಲಿ ಲೇಶ ಭಕುತಿಯಿಲ್ಲ ॥ ಪ ॥ 

ಉದಯಃಕಾಲದೊಳೆದ್ದು ಗಡೆಗಡ ನಡುಗುತ 

ನದಿಯೊಳು ಮಿಂದೆವೆಂವು ಹಿಗ್ಗುಶಲಿ 
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ಮದ ಮತ್ಸರ ಕ್ರೋಧ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 

ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗಾಶ್ಚರ್ಯವ ತೋರುವ... 

ಹಾಗೆಯೆಂ "ಗೂಟ ನಾವಂನ ಬಡಿದಂ, ಧೋತರ ಉಟ್ಟವ ಹರಿದಾಸನೆ' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ 

ಕೂಡ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿದೆ. ಪೋಲಣ ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕೆಲವು ಸಾಲು, 

ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಹರಿದಾಸರಂ ಈ ಸಾಲಿನ ಸಾರ ಅನುಸರಿಸಿದರೆನಿಸಂತ್ರದೆ : 

ತೊರೆಯ ಮಿಸಾವಣ್ಣಗಳಿರಾ, ತೊರೆಯವಿಐವ ಸ್ಥಾಮಿಗಳಿರಾ 

ಶೊರೆಯಿಂಭೋ, ತೊರೆಯಿಂಭಿ ೧ 

ಇಹ ತೊರೆಯದೆ ಹೋಗಿ ತೊರೆಯ ಮಿಂದರೆ: 

ಬರಿಯ ಹೋಹದು ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ 

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎರೆಡು ಪಂಥಗಳೂ ಆಯಾ ಕಾಲದ ಸಾಮಣಜಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರತಿ 
ಬಿಂಬಿಸುವ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೊದಗಿಸಿವೆ. ಆಕಾಲದ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಪ್ರಜೋದಕೆ.. ಕಾರಕ 

ಆಗಿವೆ. ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾರಣವೂ ಇವುಗಳ ಧ್ಯೇಯ ಎನ್ನ ಬಹಂದಂ. 

ಶರಣ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಸವಿರಾಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿರುವವರು ಡಾ. ಕೆ. ಎಂ. 
ಕೃಷ್ಣರಾಯರು. ಆಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಇವೆ, ಎರಡೂ ವಾಜ್ಮಯ 

ಆಂದೋಲನಗಳನ್ನು ಗುರಂಶಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳಂವುದಿದಂ : ವಚನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸ್ವಚ್ಛದ 

ಲಯದ ಗದ್ಯ ಕವನದಲ್ಲಿ ಭಾವಗೀತೆಯ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಆದರೆ, ಅಷ್ಟಾಗಿ 

ತಾಳ ಲಯಗಳ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊರಬಿದ್ದು, ಅಪಾರ ವಚನ ರಾಶಿಯ ತರಂವಾಯ 

ತಾಳ, ಲಯ, ಪ್ರಾಸ ಛಂದೋಬದ್ಧವಾಗಿ ಗಂಗೆಯ ಅವಲ ತರಂಗಿಣಿಯಂತೆ 
`“ಓತಪ್ಪೋತವಾಗಿ ಹರಿದಂ ಬಂದದ್ದು ಹರಿದಾಸ ವಾಜ್ಮಯ, ಜಾತಿ ಸೂತಕಗಳ 

ಬಗ್ಗೆ ವಚನಕಾರರ ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನದ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂದೆ. ಅವು ವಿರೋಧಿಸಂತ್ರವೆ. 

ಮನಃಂಸ್ಕನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಅವನ ಹಂಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ : ಅವನವನ ಗುಣಕರೂಕ್ಕನಂಗುಣ 
ಸಾರ ಆಗಿ, ಹರಿದಾಸರು ಹೊಲೆಯ ಸುಳಾದಿಗಳನ್ನೆ ರಚಿಸಿದಾರೆ. ಆಲ್ಲಿ ಅವರ 

ಸುಧಾರಣೆಯ ವಂನೋಭಾವದ ಕಳಕಳಿ ಇದೆ. "ಹೊಲೆಯ ಊರ ಹೊರಗಿಹನೆ 
ಊರೊಳಗಿಲ್ಲವ' ಎಂದಂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹೊಲೆತನದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಣ 
ಚರ್ಮ ತೊಳೆದರೆ ಕರ್ವ್ ಹೋದೀತೆ ಎಂಬ ವರ್ಮ ಅರಿಯದ ಪ್ರಾಣಿಯೆಂದು 

ಮಾನವರನ್ನು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹರಿದಾಸರನ್ನು ಜಾತ್ಯತೀತ ಮಾನವೋತ್ತವಂ 
ಸನ್ನ ಬಹಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ರಚನೆಗಳೆ ನಿದರ್ಶನ, 

“ಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನೆ ಅನಂಸರಿಸಿ: ಪ್ರರಂದರದಾಸಾದಿಗಳಂ ಬರೆದ ವಚನಗಳೇ 
ಗಾಭೋಗಗಳೆಂಬ'' ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರಾ ಒಪ್ಪಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ 
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ಅವು ಅಯಾ ಕಾಲದವರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಕವಿಹೃದಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿಬಿಂದಂ 
ಗಳು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ 

ಕೆಲವು | ಉಗಾಭೋಗಗಳಿಗೂ, ವಚನಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಎಂಬಂಥ ಸಾದೃಶ್ಯವಿದೆ. 

ಇದರಿಂದ ಹರಿಹರ ಕವಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ವಚನಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರೇನೊ ಎಂದೆನ್ನಿಸು 
ತ್ತದೆ (ಅಂದಂದಿನಂಚಿತಕ್ಕೆ ಗೀತವಂಂ ಪಾಡಂತಂ,) ವಚನಗಳು ತಾಳ ಪ್ರಧಾನವಲ್ಲ. 
ಉಗಾಭೋಗ, ತಾಳ-ರಾಗ ಪ್ರಧಾನ. ಅನೇಕ ವಚನ ಉಗಾಭೋಗ ಹಾಡಲು 

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉಗಾಭೋಗಗಳಂ ವಂತ್ತಾ ವಚನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು 

ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೇಖನವನ್ನು ಡಾ|| ಎಂ. ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿಯವರಂ 

ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. (ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲೇ “ಹರಿದಾಸರ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಚನೆಗಳು'' ಎಂಬ ಅಧ್ಯಾಯ 

ದಲ್ಲಿ ವಿವೇಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವರು ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಲೇಖನದ 

ಬೆಂಬಲಿಕೆಗೆ ನೀಡಿದಾರೆ, ಬಹಂಶೇಕ ಎಲ್ಲವೂ ಬಂಧದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಚನಗಳನ್ನು 

ಹೋಲಂತ್ರವೆ : ಒಂದೆರಡಂತೂ ಅದೇ ಮಾದರಿಯ ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ 

ತರಂತ್ರವೆಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಸ ಸವಣ್ಣನ ವಚನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರರಂದರದಾಸರ ಉಗಾಭೋಗ 

ವೊಂದನ್ನು. ಹೋಲಿಸಂಶ್ರ (ಉರಿಗಂಜೆ ಸೆರೆಗಂಜೆ ಶರೀರದ ಭಯಂಕಂಜೆ-ಎಂಬ ಉಗಾ 

ಭೋಗ), ಎರಡರ ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ, ಹಾಗ್ಗೂ ಪುರಂದರದಾಸರ ಮೇಲೆ 
ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಭಾವ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡಾ. ಎಂ. ಚಿದಾನಂದಾಮೂರ್ತಿ 
ಯಂವರಂ, ವ್ಯಾ ಸರಾಯರ ಒಂದಂ ಉಗಾಭೋಗ (ಇಂದಿಗೆಂತೋ ನಾಳೆಗೆಂಶೋ)ವನ್ನೂ 

ಬಸವಣ್ಣ ನವರ ವಚನದೊಂದಿಗೆ (ಇಂತಿಗೆಂತಂ ನಾಳೆಗೆಂತು) ಹೋಲಿಸುತ್ತ ಡಾ. ಚಿದಾ- 

ನಂದವರಾರ್ತಿಯವರಂ ಈ ವಚನವು ವ್ಯಾ ಸರಾಯಂರ ವಂನದಲ್ಲಿ ಊರಿದ್ದಿ ರಬಹುದೆಂದ 

ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿ ರಂವುದಂ ಇಂಥ ಅನೇಕ. ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಇಂಬಂಕೊಡುವ ಆಶ, ಈ ತೆರ 
ನಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನೂ ಗುರಂತಿಸಂವುದರಿಂದಲೆ ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ ತನ್ನ ಹಲವಾರಂ 

ಆಲೋಚನೆ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ವಂಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ವಚನ ಚಳುವಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಆಗಿರ 
ಬೇಕೆಂದೆನ್ನಿಸಂವುದಂ. ತವ್ಮ್ಮ್ಧ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಂಂದಂವರಿಸಂದ ಡಾ, ಚಿದಾನಂದ 

ವಂರ್ತಿಯಂವರಂ ಹೇಳುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಹರಿದಾಸರಿಗಿಂತ ಪುರಂದರದಾಸರ ಮೇಲೆ ವಚನ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಭಾವ ಸ್ಪಷ್ಟವಿದೆ. ಪುರಂದರದಾಸರೂ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಒಂದೇ 

ಗೊಂಚಲಿನ ಎರಡು ಹೂವುಗಳು : ಭಕ್ತಿವೃಕ್ಷದ ಪಕ್ವ ಫಲಗಳಂ'' ಎಂಬ ಮಾತು 

ಗ್ರಾಹ್ಯ ಆಗಂತ್ತಬೆ. ಹನ್ನೆರಡನೆ ಶತಕದ ನಂತರ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರವರೆಗೂ ಹರಿದಾಸ 
ವಾಜ್ಮಯಂ, ವಚನಕಾರರ ಪ್ರಭಾವ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಅಧಾರ ಈವರೆಗೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ್ಗ. ಈ ೨೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದ 
ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದೆನ್ನಿ ಸಂತ್ರದೆ. 

ಉಗಾಭೋಗ ವಚನಗಳ ಪರಸ್ಸರ ಸ್ವಾಮ್ಯ, ಪ್ರಭಾವ ಕಂಡಾಗ ವಿಚಾರ ಬೇರೆ 

ಯಾದರೂ ಭಾವ ಒಂದೆ, ದೊಡ್ಡ ವರ ಚಿಂತನೆಯೊಂದೆ ಎಂದೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ, ವಚನ 
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ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿಯಷ್ಟು ಉಗ್ಬಶಕ್ಟಾಂತಿ ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಕಾಣದಾದರೂ, 
ಕನಕದಾಸರಂಥ ಹರಿದಾಸರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣಾ ಮನೋಭಾವ, ಕ್ರಾ ತಿಯ 

ಒಂದು ಕಿರಣದ ಬೆಳಕಂ ಪ್ರಸರಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹಂದಾಗಿದೆ.  ವಚನ-ಹರಿದಾಸರ 

ಆಂದೋಲನಗಳ ಕೆಲವು ಮೂಲಪ್ಪೇರಣೆ ಒಂದೇ ಎನಿಸಿದಾಗ, ಷಡಕ್ಷರಿಯವರ "ಅವರ 

ವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅವರವರ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಅವರಿವರಿಗೆಲ್ಲ ಗುರು ನಿನೊಬ್ಬನೆ' ಎಂಬ ಸಾಲಂ 

ನೆನಪಾಗಂತ್ತದೆ... ವಚನಕಾರರಂ ತವ್ಮೂ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಚಳವಳಿಯ ಕ್ರಾಂತಿಯ 
ಮೂಲಕ, ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಸಾಧಿಸೆಲಂ ಶ್ರವಿಂಸಿದರೆ, ಹರಿದಾಸರು ತಮ್ಮದೆ ಆದ ರೀತಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಆಂದೋಲನ ನಡೆಸಿದರೆ, ಹರಿದಾಸರ ಭಕ್ತಿ ಆಂದೋಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದರ 
ಮಾತು ಉದ್ಧರಿಸಿ ಈ ಸಮಾಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಂಗಿಸೋಣ : “*The richest 

intellectual and religious life blossomed in a swamp of corru- 

ption and of vices. It was an effort not merely to acquire 8 

knowledge of antiquity, in preaching and singing of (606/18 

nas. This was the dream of new Bhakti Movement.” 

ತನಿಸಳುನಾಡಿನ ಆಳ್ಮ್ಯಾ ರರು ಹಾಗೂ ಕರ್ಣಾಟಕದ ಹರಿದಾಸರೆಂ 

ಭಾರತದ ಉಳಿದ 'ಾಗಗಳಲ್ಲಿಯಂತೆಯೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಬಹಂ ಹಿಂದಿನಿಂದ 
ಪ್ರಚಲಿತೆ ಆಗಿರುವ ಹಲವು ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಂಂಖ ಆದದ್ದೂ ಭಕ್ಷಿಪಂಥಗಳಂ ಎರಡರ ( 

ಶೈವ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವ. ಎರಡಂ ಭಕ್ಷಿಪಂಥಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಸಾಧಂ-ಸಂತರೆಂ ಆಗಿ 
ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದಾರ್ಶನಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಕ್ಷಿ-ಅನಂಷ್ಕಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ 

ಈ ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳೂ ಪ್ರಧಾನವಾದವು, ಶೈವ ಭಕ್ತಿಪಂಥದ ಸಾಧುಗಳಿಗೆ 

ನಾಯನಾರ್ (118%87819) ಎಂದೂ ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತಿಪಂಥದ ಸಾಧಂಗಳಿಗೆ ಆಳ್ವಾರ್ 

(Alwars) ಎಂದೂ ಕರೆಯಂತ್ತಾರೆ. ಆಳ್ವಾರ್ ಎಂಬಂದಂ ವೈಷ್ಣವ ಸಂತರಿಗೆ 

ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಕಾಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಯಂನಾರ್ 
ಎಂದರೆ ನಾಯಕರು ಎಂದೂ ಅರ್ಥವಿದೆ. '(ಆಟ್-ಎಂದರೆ ತನಿಂಳಿನಲ್ಲಿ ಮಂಳಂಗಿ 

ದವರು. ಭಗವದೃಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಳುಗಿದವೆರಂ)-ಎಂದು ತವಿಂಳು ಕೆನ್ನಡಗಳಲ್ಲಿರುವ 

ಅರ್ಥ. ಆಳ್ವಾ ರ್ ಎಂದರೆ, ಭಗವಂತನ ಸಾಮ್ರಾ ಜ್ಯವನ್ನು ಅಳುವವರು ಎಂದರ್ಥ. 

ಆಳ್ವಾರರಂ ಹಾಗೂ ನಂಯನಾರರಿಬ್ಬರೂ ತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ. ಅವರು ಪ್ರಥವಂತಃ 

ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಆಳ್ವಾರರು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರನಸ್ತೂವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾ 
ತೈರಿಸಿಕೊಂಡು ದಿವ್ಯಾನುಭವ ಪಡೆದವರು. ನಾಯನಾರ್ರು ಶಿವನೇ ತಮ್ಮಾ ಪರದೈವ 

ನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದವರಂ, ಇಬ್ಬರ ಭಕ್ಷಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನು 'ಪಾಶುರ'ಗಳೆಂದೂ 'ತೇವಾರ' 
ಗಳೆಂದೂ ಕರೆಯಂತ್ತಾರೆ, 

೧೦ನೇ ಶತಮಾನದ ರಾಮಾನಂಜರು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ತತ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ, ಬ” 
ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ, ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅಥವಾ ದೇವರಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಭೂವವೇ ಈ "ತ ಎನ 
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ತಿರಂಳೆ. ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ರಾಮಾನುಜರು ಅನುಸರಿಸಿದ ಭಕ್ತಿ 

ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುರು ಪರಂಪರೆ : ಒಂದಂ ಆಳ್ವಾರರದ್ದೂ \ 

ಇನ್ನೊಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆ, ಆಳ್ವಾರರಂ ಮೊದಲ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದರೆ, ನಾಥ 
ಮಂನಿಗಳು, ಯಾವಂನಾಚಾರ್ಯರಂ--(ಆಳವಂದಾರ್ ಎಂದೂ ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದರ 

ಹೆಸರು) ಹಾಗೂ ಆಚಾರ್ಯ ರಾನರಾನಂಜರಂ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರುವವರು, 

ಆಳ್ವಾರರು (ಅಥವಾ ತಮಿಳಂನಾಡಿನ ವೈಷ್ಣವ ಸಂತರು) ಕಂಡು ಅನಂಭವಿಸಿದ ವೈಷ್ಣವ 

ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತತ್ಕ ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ರೂಢವೂೂಲಗೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನೂ 

ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತಂದವರು ರಾಮಾನಂಚಾಚಾರ್ಯರಂ. ಆಳ್ವಾರರ ಹಾಗೂ ಹರಿದಾಸರ 
ಮಂದಿನ ಸಾಲಂ ಭಕ್ಷಿಪ್ರಸಾರ, ಹರಿಪಾರಮ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಕುರಿತ ವಿವೇಚನೆ, ಇಲ್ಲಿನ 

ಉದ್ದೇಶ. 

ಆಳ್ವಾರ್ ವಹನೀಯರಂ ಹಾಡಿದ ಮಧಂರವಾದ ಗೀತೆಗಳು ಭಕ್ಷಿಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೇ 
ಒಂದಂ ಶಾಶ್ಚತ ಕೊಡುಗೆ. ಅವುಗಳನ್ನು "ನಾಲಾಯಿರ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಮ್' 

"ದ್ರಾವಿಡ ವೇದ', ಎಂದೆಲ್ಲ ಕರೆವ ರೂಢಿ ಇದೆ. ಭಕ್ಷಿ ಎಂಬಂದು ಷಡ್ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣ 

ನಾದ ಭಗವಂತನ ಒಂದಂ ಅನುಭವ ವಿಶೇಷ : ಆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ವಯಳಂಗಿ 
ಅದರಿಂದುಂಟಾದ ಆನಂದಾನೆಂಭವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡದ್ದೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಸಾಲಿನ ಭಕ್ಷಿ 

ಗೀತಗಳು, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಂದೂ ಇವು ಬಹಂ ಜನಪ್ರಿಯ : ಅಲ್ಲದೆ ಇವುಗಳ 

ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ನುಡಿಗೆ (ತವಿಳಿಗೆ) ಸಂಸ್ಕೃತದಷ್ಟೆ ಗೌರವ ಸಂದಿತು. ಹರಿ 
ದಾಸರು, ವಚನಕಾರರು ಕೈಗೊಂಡ ಜನಭಾಷೆಯಂ ಬಳಕೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕ್ರಿ. ಶ, 
೭-೯ ಶಠಕಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆಂದಂ ವಿದ್ಧಾಂಸರಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಂಪಟ್ಟಿರುವ ಆಳ್ವಾರರಂ ನೆರವೇರಿ 

ಸಿದ್ದರು-ನಾಡಿನ ನುಡಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆಯೊದಗಿಸಿದರಂ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ತತ್ವದ ದೃಷ್ಟಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದಿರುವ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತ ವಿವೇಚನೆ, ಹರಿಭಕ್ತಿ 

ಪಾರವ್ಯು, "ನಾರಾಯಣನೆ ನವಂಕ್ಕೇ ಪರಂತರುವಾನ್' (ನಾರಾಯಣನೊಬ್ಬನೆ ನಮಗೆ 
ಪರದೈವ, ಪರವನ್ನು ತರಂವವನಂ) ಅನಾದಿ, ಪಣ್ಯಸ್ವರೂಪಿ, ಎಂಬ ಏಕೋದೇವ 
ಉಪಾಸನೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನದಿಂದುದಯಿಸಿ ಬಂದ ಹರಿದಾಸರ "ಭಕ್ತಿ 

ಸ್ವರೂಪ' (ವಂಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತವಂತ್ಛ)ಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಃತ್ತವೆಂಬಂದನ್ನೂ 

ಕೆಂಡರಿಸುವುದೆ ಈ ಸಾಲುಗಳ ಉದ್ದೇಶ. . ಪುರಂದರರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೂ 

ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ನಡೆದ ತಮಿಳಿನ ಆಂದೋಲನ ಹೇಗೆ ಹರಿದಾಸರಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾಯಿತಂ 

ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ವಂನಗಾಣಬಹಂದಂ. 

ಆಳ್ಫಾರರ ಹಿನ್ನೆಲೆ | 

ತವಿಂಳಂನಾಡಿನ ವೈಷ್ಣವ ಸಂತರೆಂದೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದ ಆಳ್ವಾರರಂ ಆನಂಭಾವಿ 

ಸಂತರು," ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ವಂರೆವಂಥ ಸಾತ್ಮಿಕ ಜೀವಿ 
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ಗಳು. ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಾಸುಭವವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ-ಜನತೆಯ ಉದ್ಧಾರ 

ಕ್ಕಾಗಿ ಧಾರೆ ಎರೆವಂಥವರಂ, ಆಳ್ವಾರರ ದಿವ್ಯ ಅನಂಭವದ ಸೊಗಸನ್ನು ಜನತೆಗೆ 
ಉಣಬಡಿಸಿದವರು ಆಚಾರ್ಯರಂ, ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ತತ್ವದಿಂದ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ 
ಧರ್ಮ-ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿ ಪಾರಮ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರಂ,.. 'ವಿಷ್ಣವನ್ನೂ 
ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪರದೈವವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸವಂರ್ಥಿಸಿದ ರಾಮಾನಂಜರಿಗೆ ದೊರೆತ ಕೊಡುಗೆ 

ಶೈವ ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾದ ಚೋಳ, ದೇಶ ಏಟ್ಟು ಓಡಿಸಿದ್ದೂ. ತವಿಂಳುನಂಡಂ ತೊರೆದ 

ಆಚಾರ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಂ ಹೊಯ್ಸುಳರರಸು ಬಿಟ್ಟಿದೇವನಲ್ಲಿ ನೆಲೆನಿಂತರು, 
ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ವೈಷ್ಣವನನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರಂ, ಇದಂ ಅವರ ಸಾಧನೆ, 

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪ್ರಭಾವ, 
ದಕ್ಷಿದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರರಿಂದ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತೆಂಬಂದಂ ಕೆಲವರ 

ಹೇಳಿಕೆ, ಇದಂ ಪೂರಾ ಸವಂಂಜಸವೆನಿಸಂವುದಿಲ್ಲ. ಆಳ್ವಾರರ ಕಾಲ (ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ 
ಪೂ. ೩೦೦೦-೪೦೦೦ ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನವರೆಂದು ಹೇಳಂವುದಂಂಟಂ) ಕ್ಯಾಗಲಿ-ಆಂದರೆ 

೭೯ರ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮೊದಲೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ, ವಾಸಂ 

ದೇವನ (ಕೃಷ್ಣನ ಇನ್ನೊಂದಂ ಹೆಸರ) ಉಪಾಸನೆಯ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದಿತಂ. ಈ 

ಬಗ್ಗೆ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ-ಉಗಮ ವಂತ್ತು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಶದವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ, 

ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ನಿಡಿದಾದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಗಂರುತಿಸಂವ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲಿದೆ. 

ಆಳ್ವಾರರು. ತಪ್ಮೂ ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವನ-ದಿವ್ಯ ಸಾರಸ್ವತ ಸಂಪತ್ತಿಯಿಂಂದ 

ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪುಷ್ಟಿಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವರೂಪ 

ವಿತ್ತರು, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಿತ್ತರೆಂದಂ ಹೇಳೆಬಹಂದಂ- ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರರನ್ನ ಶ್ರೀ 
ಟಟ 

ವೈಷ್ಣವಧರ್ಮದ, ವಿಶಿಷ್ಠಾದ್ಯೈಶ ದರ್ಶನದ ಪ್ರವರ್ತಕರಂ ಎನ್ನಬೇಕಂ, ಹಾಗೂ ಅದರೆ 

ಭಕ್ತ್ಯನಂಭವ ಶ್ರೀರಾವರಾನಂಜರ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಕ್ಕೆ ತಳಹದಿಯಾಯಿಂತೆನ್ನ ಬಹುದಂ. 

ಆಳ್ವಾರರು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ, ಪೊಯ್ಗೈ, ಪೂದತ್ತ, ಪೇಯಂರ್, ಶಿರಂವಳಿಶೈ, 

ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್, ಮಧಂರಕವಿ, ಕುಲಶೇಖರ, ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್, ಆಂಡಾಳ್ (ಗೋದಾ 
ಎಂಬುದು ಇನ್ನೊಂದಂ ಹೆಸರಂ), ತೊಂಡರಡಿಪ್ಪೊಡಿ (ಭಕ್ತಾಂಫ್ರರೇಣಂ), ತಿರಂಪಾಣಿ, 

ತಿರಂಮಂಗೈ-ಹೀಗೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲರ ಕಾಲಾವಧಿ ಕ್ರಿ, ಶ. ೭೧೯ರಿಂದ ೮೪೧ ರವರೆಗೆ 
ಅಂದರೆ ೭-೯ರ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದವರೆಂದಾಗುತ್ತದೆ. 

ಆಳ್ವಾರರು ಭಾಗವತ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಾಯಿಂಗಳಂ, ಇವರ ವಂಶಕ್ಕೆ ಪಾಂಚರಾಶ್ರ 

ಮತವೆಂದೂ, ಏಕಂಂತಿಕ ವಂತವೆಂದೂ ಹೆಸರಂಂಟಂ ಎ 

Ks 

ಸೂರಿಸುಹೃದ್ಭಾಗವತ ಸ್ಸಾತ್ಸತಃ ಪಂಚಕಾಲವಿಶ್ | 

ಏಕಾಂತಿಕ ಸ್ನನ್ಮಯಶ್ಚ ಪಾಂಚರಾಶ್ರಿಕೆ ಇತ್ಯಪಿ ॥ 

ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕ, ಪಾಂಚರಾತ್ರಾಗಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ-ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ; 
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ಇಗವತ ಧರ್ಮ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವೇಚಿಸುವ ಧರ್ಮ. ಎಂದಿನಿಂದ 

ಭಗವಂತನ ವಿವೇಚನೆ ಅವನನ್ನರಿಯಂವ ಹವಣು ನಡೆಯಲು ಆರಂಭ ಆಯಿತೊ 
ಅಂದಿನಿಂದ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆಯೆನ್ನಬಹುದು. ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನೆ 
ಎಂಬ ಏಕದೇವೋಪಾಸನೆ, ದೇವತೆಗಳನೇಕ ಎಂಬಂದರ ಪರಿತ್ಯಾಗ, ಭಕ್ತಿ-ಪ್ರಪತ್ತಿಗಳೆ 

ಪಾರವ್ಯು, ಭಗವಂತ ಪ್ರೇವರಾಪೊರಿತಾಕೃಪಾಳಂ, ಯಾವುದೆ ಜಾತಿ ಕುಲ ಗಂಡಂ-' 

ಹೆಣ್ಣು "ಜೀದವಿರದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಲಿವನೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ-ಇವೇ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮದ 

ಮುಖ್ಯ ತತ ಗಳು, ಆಳ್ವಾರ್ ವಂಹನೀಯರು ಬೋ (ಧಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಭಾಗವತ 

ಮತದ ಸೆರ್ದಸಮಾನತ್ಯ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ : 

ಸರ್ವೇ ಸಮಾನುಶ್ವತ್ಕಾರೋ ಗೋತ್ರಪ್ಪವರೆ ವರ್ಜಿತಾ 

ಉತ್ಕರ್ಷೊ ನಾಪಕರ್ಷಶ್ಚ ಜಾತಿತಸ್ತೇಷು ಸಮ್ಮತಃ 

ಫಲೇಷು ನಿಸ್ಬೃಹಾಸ್ಸರ್ವೆೇ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರ ಚಿಂತಕಾ 8 

ಮೋಕ್ಷಕ ನಿಶ್ಚಯಾಶ್ಚೈವ ಸೂತಕು ಶೌಚ ವರ್ಜಿತಾಃ॥ 

ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣದವರೂ ಸಮಾನರು. ಗೋತ್ಪ, ಪ್ರವರ, ಮೇಲು-ಕೀಳು 
ಜಾತಿ ಎಂಬ ಛೇದಭಾವವಿಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷವೊಂದೆ ಇವರ ಭಲಾಪೇಕ್ಷೆ. “ಓಂ ನಮೋ 

ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ'' ಎಂಬ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರದ ಚಿಂತನೆಯೆ ಸದಾ ಇವರಿಗೆ, 

ಯಾವುದೇ ಅಶೌಚ ಸೂತಕಗಳ ಸೋಂಕು ಇವರಿಗಿಲ್ಲ. ಆಳ್ವಾರರೊಬ್ಬರು ವೋಲ್ಯಾಣಿ 
ಸಿದ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವನೆಯನ್ನೇ "ಕಂಲಂತರುಮ್ ಶೆಲ್ವಂ ತಂದಿಡಂವರ್' ಎಂದು ಹೇಳಂ 

ತ್ತಾರೆ, ' ಅಂದರೆ, ಭಗವದೃಕ್ತಿಯಂ ಕುಲವಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಕಂಲವನ್ನೂ ಸಿರಿಯಿಲ್ಲದವನಿಗೆ 
ಸಿರಿಯನ್ನೂ ತಂದಂ ಕೊಡುತ್ತದೆಯೆಂದರ್ಥ. ಆಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಿಗ 

ಮಾಂತ ದೇಶಿಕರಿಗೆ 'ಎಜಯನಗರದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರಂ "ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂ ಸುಖದಿಂದಿರಬಹಂ 
ದಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳಿಸಿದಾಗ ದೇಶಿಕರು ಉತ್ತರವಾಗಿ 'ವೈರಾಗ್ಯ ಪಂಚಕೆ'ವೆಂಬ ಪದ್ಮ 
ಪಂಚಕವನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರಂ. ಆದರ ಒಂದು ಅರ್ಥದಂತೆ, '"ನನಗೆ ತಾತವಂತ್ರಾತಂ 

ದಿರ ನಿಧಿಯೊಂದಿದೆ, - ಕಂಚಿ ವರದರಾಜಸ್ಥಾವಿಂಯೇ ಆ ಅಕ್ಷಯನಿಧಿ, ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ 
ಬೇರೆ ನಿಧಿಯ ಅಗತ್ಯವೇಕೆ'' ಎಂದು. ಭಾಗವತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಶರಣಾಗತಿಗಳಿಗೆ 

ಮೊದಲಸ್ಕಾನ, ಜಾತಿ ಕುಲಕ್ಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತಿರಂಪಾಣಿ ಆಳ್ವಾರರೆಂಬುವರ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. 
ಅವರಂ ಅಂತ್ಯಜರಂ. , ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗದ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ 
ಸ್ಕಾವಿಂಯ. ದೇವಾಲಯದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಪರವಂ 
ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ 

ನನ್ನೂ ಕೊಂಡಾಡಿ ಸ್ಟಾಶಿಸುತ್ತಿ ದ್ದೆ ಒಂದಂ ದಿನ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತ 

ರಾಗಿದ್ದ ಲೋಕಸಾರಂಗ ಮುನಿಗಳೆಂಬಂವರಂ ದೇವರೆ ಕಿರುವಂಜ್ಜ ನಕ್ಕೆಂದಂ "(ಅಭಿಸೇಕ) 
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ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ನೀರಂ ತರಂತ್ತಿದ್ದರಂ, ಹಾದಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಿರಂಪಾಣಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ 

ಅಭಿವಂಖವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ. ಆಗ್ಗೆ ಅಂತ್ಯಜ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗಲೇ 

'ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ? ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಂ. ವೆಂಲಂವರ್ಗದವರ ಮೇಲೆ 

ಇವನ ನೆರಳೂ ಹಾಯುಂವಂತಿಲ್ಲ. ಲೋಕಸಾರಂಗರ ಜತೆಗಿದ್ದ ಅರ್ಚಕರು ತಿರಂಪಾಣಿಗೆ 
ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರದಿಂದಲೆ ದಾರಿಬಿಡಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಿರಂಚಿದರಂ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯ 

ನಾದ ತಿರಂಪಾಣಿಗೆ ಈ ಕೂಗು ಕೇಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ತಾನಂ ಉನ್ನತ ಕುಲದವನೆಂಬ ಹವ 

ಲೋಕಸಾರಂಗರಿಗಿನ್ನೂ ಇತ್ತು. ದೂರದಿಂದಲಿ ಕಲ್ಲೊಂದನ್ನು ಬೀಸಿ ತಿರುಪಾಣಿಗೆಸೆದರು. 
ಅವನ ಹಣೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಬಡಿದಂ, ರಕ್ಷೆ ಸುರಿಯೆಲಾರಂಭಿಸಿತಂ. ಧ್ಯಾನ ತಿಳಿದಂ ಆತ ಕಣ್ಣೆರೆದ. 

ತನ್ನೆ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಕಂಡು, ಅಪಚಾರವಾಯ್ತಿಂದಂ 

ಕ್ಷವೆಂ ಕೋರಿ, ಹಿಂದೆ ಸರಿದ. ಲೋಕಸಾರಂಗರಿಗೂ ವಂಸಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದಂ ಜೀವವನ್ನು 

ನೋಯಿಂಸಿದನೆಂಬ ನೋವು, ಹಾಗೇ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ನೆಡೆದರು. ಅಂದು ಶ್ರೀರಂಗೆ 
ನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಅವರಿಗೆ ತೋರಲಿಲ್ಲ, ತಿರಂಪಾಣಿಯೆ ಹಾಡನ್ನು 

ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಭಕ್ತನೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಜಾತಿಯ ಕಟ್ಟು ಏಕೆ ? ಅಂಥ ಭಕ್ತನಿಗೆ 

ಅವಕಾಶವೀಯದ ಅಚಾರ ಎಂಥದಂ ! ಇವೇ ಲೋಕಸಾರಂಗರ ತಂಮಂಲ, ಚಡಪಡಿಕೆ. 

ಅಂದಿನ ರಾತ್ರಿಯೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಂ ಕನೆಸಾಯಿತಂ. ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನೆ ಬಂದಂ "“ತಿರುಪಾಣಿ 

ನನ್ನ ಅಂತರಂಗ ಭಕ್ತಿ, ನೀನಂ ಅವನಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದೂ, ನನಗೆ ಮಾಡಿದೆಯೆಂಡೆ 

ಲೆಕ್ಕ, ಅದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೆ ? ಅವನನ್ನು ಕೀಳುಕುಲದವನು, ಅಂತ್ಯಜನೆಂದು ಭಾವಿಸ 

ಬೇಡ, ನನ್ನ ದಾಸನಾತ, ನೀನಂ ಅವನನ್ನು ಕೆಂಡು, ನಿನ್ನ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು 
ಹೊತ್ತು ತಂದು ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯ ದರ್ಶನ ವಣಡಿಸು. ಇದಂ ಬಹಿರಂಗವಾಗೇ ನಡೆಯ 

ಬೇಕು, ತಿಳಿಯಿತೆ? ಇದೇ ನೀನಂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ'' ಎಂದಂ 
ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. 

ಬೆಳಗಾಗುತ್ತಲೆ ರುಗ್ಗನೆದ್ದೂ ಲೋಕಸಾರಂಗರು ತಿರಂಪಾಣಿಯಿದ್ದೆಡೆಗೆ ಓಡಿದರಂ. 

ಎಂದಿನಂತೆ ತಿರಂಪಾಣಿ ಅರೆಗಣ್ಣು. ಮುಚ್ಚೆ ಹಾಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದ ದಿವಾಕರನಲ್ಲಿಯ 

ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನನ್ನೂ ಕಾಣುತ್ತ, ಲೋಕಸಾರಂಗರಂ ಮೆಲ್ಲನೆ ತಿರಂಪಾಣಿಯನ್ನು 
ಸಮಿಪಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನವಂಸ್ಕರಿಸಿದರಂ, ತಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕ್ಷವೆಂಯಾಚಿಸಿದರಂ, 
ತಿರುಪಾಣಿ, ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕೂಗಿದ. ""ಇದೇನಂ ನನ್ನನ್ನೂ ನೀವು ಮಂಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ? 
ನಾನಂ ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾವಿಂ, ವಂಟ್ಛಬಾರದಂ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ'' ಲೋಕಸಾರಂಗ ನಿರ್ಮಲ 

ನಗೆನಕ್ಕು, "ಅಲ್ಲವೆ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ಥಾವಿಂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಕರೆತರಲಂ ಅಪ್ಪಣೆ 
ಮಾಡಿದಾನೆ'' ಎಂದವರೆ ಶಿರಂಪಾಣಿಯ ಯಾವ ಮಾತಿಗೂ ಕಾಯಂದೆ, ಅವನನ್ನು ಎತ್ತಿ 

ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ಸವದಿಂದಲೇ ಶ್ರೀರಂಗದ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆ 
ತಂದರಂ. ದೇವಾಲಯದ ಹೊರವಲಯ ದಾಟಿ, ರಂಗಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ತಿರುಪಾಣಿಯ 

ವರನ್ನಿಳಿಸಿದರಂ, ಅಂದಿನ. ತನಕವೂ ಸ್ವಾವಿಂಯೆ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳವಿಗ್ರಹತನಂವನ್ಳ 
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ಕಂಡಿರದ ಶಿರಂಪಾಣಿ ಭಕ್ತಿ ಪರವಶತೆಯಿಂದ ಮೈಮಂರೆದು ಹಾಡಿದ. ಅಂದೇ "ಅಮಲ 

ನಾದಿ ಪರಾನ್' ಎಂಬದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಹಾಡಿದರು. "ರಂಗಧಾಮ, 
ನಿನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪಾದಕಮಲ ಒಂದಂ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನೊಳಹೊಕ್ಕಿದವಲ್ಲವೆ ?' ಎಂದು 
ಕಣ್ಣೀರ್ಗ ರೆಡರಂ. ಇದಂ ಹರಿಜನರಿಗೆ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶವೊದಗಿ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭ. 

ಅಂದಂ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇಂದೂ ಆಗಬಾರದೆ? ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ, ಅದಾದ ನಂತರ 

(೧೫ನೆ ಕ್ರಿ. ಶ.) ರಾಮಾನಂಜರಂ, "ವೈರವಂಡಿ' ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇಲು 

ಕೋಟೆಯ ಶ್ರೀ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹರಿಜನರನ್ನು ಒಂದಂ ದಿನ ಬರಲು 
ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದುದೂ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಕ್ರಾಂತಿ, ಆಂದೋಲನವೆ, 

ಅಳರರಂ ಅವತರಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನದೀ ತೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳೆ 
ತಾಪ್ರೂಪರ್ಣಿ, ವೈಗೈ (ಕೃತಮಾಲಾ), ಪಯಂಸ್ಥಿನೀ (ಪಾಲಾರ್), ಕಾವೇರಿ, ಹೀಗೆ,- 

ಕಾವೇರಿ ಮುಂತಾದ ಜೀವ ನದಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹರಿದಂ ಜನರ ತನಂ ಪುನ 

ತಂಪೂಗಿರಿಸಿದಂತೆ ಆಳ್ವಾರರ ಭಕ್ತಿ ನದಿಯ ಹೊನಲು ಜನತೆಯ ಹೃದಯಂಗಳನ್ನೂ 

ತಂಪು ಮಾಡಿ, ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿಯ ನೆಲೆಯಾಗಿಸಿತಂ. 

ಆಳ್ವಾರರುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರೂ ಇದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು 
ಕುಲಶೇಖರಾಳ್ವಾರ್, ಆದೇ ಹೆಸರಿನ ಗ್ರಾವಂ, ಸುಂತ್ತವಂತ್ರಣ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜರಂ. 

ಒಬ್ಬಳೆ ಹೆಣ್ಣು ಗೋದಾದೇವಿ ಆಂಡಾಳ್ ಎಂದಂ ಹೆಸರ. ೧೨ನೆ ಶತವಳಾನದ 

ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕ . ಶ್ರೀಶೈಲದ ವಂಲ್ಲಿಕಜರ್ಣನನನ್ನು ವರಿಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ತಂಬ 
ವಂಂಚೆಯೆ ಬಂದ ಆಂಡಾಳ್, ಶ್ರೀರಂಗದ ರಂಗನಾಥನನ್ನೆ ವರಿಸಿದಳೆಂ. ಹಾಗೂ ಅವನಲ್ಲಿ 

ಐಕ್ಯಗೊಂಡಳೆಂದಂ ಪೃತೀತ. ತಿರಪಾಣಿ, ಅಂತ್ಯಜ, ಆದರೆ ಪರವಂಭಕ್ಷ, ಶಿರುಮಂಗೈ 

ಕಳ್ಳರ ಪಂಗಡದವನು. - ತಿರಂಮಳಿಶೈ: ಅವರ ವಿವರ ತಿಳಿಯದು. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ 
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೆ, : ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯಿವೆಂದರೆ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ 
ಭಕ್ಷಿ, ಭಕ್ತಿಯೆ ಮಂಕ್ಷಿಗೆ ಹಾದಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಂವ ಹಕ್ಕೊಂಟಂ 

ಎಂಬ ಭಾಗವತ ತತ್ತ ಆಳ್ವಾರರದಂ. ಅದನ್ನೆ ತಮ್ಮ ಬದಂಕಿನ ನಡೆನುಡಿಗಳ ವಂಲಕ 
ಸಾದರಪಡಿಸಿದರು, 

, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಆಳ್ವಾರರು ಸಾವರಾನ್ಯವಾಗಿಯೆ ತಮ್ಮಾ ಇಹದ ಬದಂಕಲ್ಲಿ 
ಇಷ್ಟ ದೈವನಾದ ವಿಷ್ಣು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಅನುಭವ ಪಡೆದು ಭಕ್ತರು, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ 

'“ಅನ್ಕಥಾಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ, ,,'' ಎಂದು ಶರಣಾಗತರಾಗುವುದೇ ಏಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಮಾರ್ಗವೆಂದಂ 

ಅಚಲವಾಗಿ ನಂಬಿ ತವ್ಮೂನ್ನ ತಾವೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ವಣಡಿಕೊಂಡವರು, 

ಇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಸುವ ಮಂಕ್ಷಿಗಿಂತ ಇಹದಲ್ಲಿ ಗೈಯಂವ 

ಶರಣಾಗತಿ ವಂಕ್ಸಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು, 
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ಆಳ್ವಾರರು ಭಕ್ತಿ ಕವಿಗಳೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆವರಂ ಪ್ರಾವಬಖ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು 
ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಕಾರ ಆಥವಾ ನಿರಾಕಾರನೂ ಆಗಬಹಂದೆಂದದ್ದು ಅವರ 

ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಇವು. 
ಪರವಾಸಂದೇವ (ವೈಕಂಂತ) 

2, ವ್ಯೂಹ ರೂಪಿ (ಹಾಲ್ಲ ಡೆಲಂ) 

3. ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ವೈಭವ 

4, ಯೋಗಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಂತರ್ಯಾವಿಂ 

5. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ (ಅರ್ಚಾರೂಪ) 

“ಇವೆಲ್ಲವೂ .ಸತ್ಯರೂಪಗಳಂ. . ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆಳ್ನಾರರಿಗೆ 

ಪರವಾಸಂದೇವ, ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಾವಿಗ್ರಹೆ. ಸ್ವರೂಪ, ಎರಡೂ ಸತ್ಯವ. 

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅವರು ಇಷ್ಟರೂಪನಾದ ಅಪ್ಪಮೇಯಂನನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲರಂ. ಪರವಾಸಂದೇವ 
ರೂಪವನ್ನು ನಿತ್ಕ ವಿಭೂತಿಯೆಂದೂ ಅರ್ಚಾವಿಗ್ರಹ ರೂಪವನ್ನು ಲೀಲಾವಿಭೂಕಿ 

ಸ್ವರೂಪನೆಂದಂ .ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಳ್ವಾರರ ದೈವಭಕ್ತಿ-ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ 
ಗೊಂಡ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನವೆ ವಿನಾ ಕೇವಲ ಬೌದ್ಧಿ ಕವಾದದ್ದೇನಲ್ಲ. ದೇವರನ್ನೂ ವರಾತಾಡಿ 
ಕುಣಿಸಿದವರು ಹರಿದಾಸರು, *'ಅಪರೋಕ್ಷೀಕೃತ ಶ್ರೀಶಃ'' ಎಂಬ ನೆಲೆಯನ್ನು 
ತಲುಪಿದ ಅಪರೋಕ್ಷೆಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆಯೋ ಹಾಗೆಯೆ ಆಳ್ವಾರರೂ ಕೂಡ, 
ದೇವರಲ್ಲಿ ಅವರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಅವನ ನಿತ್ಯವಂಂಗಳ ಸ್ವರೂಪ. ಆಳ್ವಾರರ ಪರದೈವ 
ನಿರ್ಗುಣಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲ, ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮ, ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ 

ಶ್ರೀವನ್ನಾರಾಯಣ, ತಮ್ಮ ನಾಲುಯಿರ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದ ಸಾವಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ 
ಅರ್ಚಾವತಾರವನ್ನು ಆಳ್ವಾರರಂಗಳೆಲ್ಲರೂ ವಂನದಣಿಯ ಸ್ಪಾತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ 

ರುವ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು, . ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮರಹಸ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಲಾಯಿರ ದಿವ್ಯ 
ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವುದದಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು "ದ್ರಾವಿಡ ವೇದ'', "'ತಿರಂವಾರ್ಯ 

ಮೊಳಿ'' (ಸಿರಿಬಾಯ ನಂಡಿ) ಎಂದೇ ಕರೆದು ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿದಾಸರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 

ಅನೇಕ ಪವಾಡಗಳು ಬೆರೆತಿವೆ, ಆಳ್ವಾರರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ಅನೇಕ ಪವಾಡ 
ಸೇರಿವೆ. ಆದರೆ ಒಂದಂ, ಜನಸಾಮಾನ್ಕರ ವಂನಸ್ಸನ್ನು ಆಳ್ವಾರರು ಗೆದ್ದರು, 

ಆಳ್ವಾರರ ಜೀವನ ವೃತ್ತಾಂತ, ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ಬಿಡಿ ಪರಿಚಯ ನಿಬಂಧದ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆಡೆ 

ಗೊಟ್ಟಾತೆಂಬ ಭೀತಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ: ಹನ್ನೆರಡು ಜನ: ಆಳ್ವಾರರ ಪಂಥ ಭಕ್ಷಿಪಂಥ, ಅವರಂ 

ಹಾಡಿದ್ದು ಭಕ್ತಿರಸಪೂರಿತ ಹಾಡಂಗಳನ್ನು. ತವಿಳಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯವಾದ ವೆಣ್ಸಾ, ದಂಡ, 
ಛಂದೋರಚನೆ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ನಿತ್ಯ ಪೂಜಾ ಸವಂಯದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವ '"ತಿರಂಪ್ಪ- 

ಲ್ಲಾಂಡು'' '(ವೆರಿಯಾಳ್ಳಾರ' ಎಂಬುವ ಭಕ್ತರ ರಚನೆ, ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯ ಕ್ಷೆ 
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ವಾದಾಗ ಅವನಿಗೆಲ್ಲಾದರೂ ದೃಷ್ಟಿಯಾದಾತಂ, ಅವನ ದಿವ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ 
ಬಂದಾತಂ ಎಂಬ ಮನಂಷ್ಯ ಸಹಜ ಹೆದರಿಕೆಖಾಂದ ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಕೋರಿ ಹಾಡಿದ 

ಪರುಕು ಪದಗಂಚ್ಛ.) ಇದನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡಿದ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರರದೂ 

ಪ್ರಗಲ್ಫ ಪಾಂಡಿತ್ಯ : ಅಷ್ಟೇ ಕವಿಷೃದಯವೂ ಉಳ್ಳ ಭಾವುಕರಂ,. ಇದೇ ಆಳ್ವಾರರ 
ಮತ್ತೊಂದು ಪದ್ಯಮಾಲೆ ""ತಿರುಮೊಳಿ'' ಎಂಬುದು. ಈ ಪದ್ಯಗಳೆಲ್ಲಿ ತಾವು ಯಶೋದೆ 

ಯಂತೆ ಭಾವಿಸಿ ಕ ೈಷ್ಣನ ಬಾಲಶೀಲೆಯ ವಿವಿಧ ವಿನೋದಲಹರಿಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ದೇವರು, ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತು, ಮನಸ್ಸು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಿಲಂಕದವನಾದರೂ ಭಕ್ತನ 

ಆರ್ಶಭಾವ, ಭಕ್ತಿ ವಂಧಂರ ಭಾವಕ್ಕೆ ವನಸೋತಂ ಕಟ್ಟು ಬೀಳಂತ್ಸಾನೆ. ತನ್ನ 

ಸೌಶೀಲ್ಯ, ಸೌಲಭ್ಯಾದಿಗಂಣಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರೊಡಸೆ ನಲಿಯಂತ್ರಾನೆ. ಭಗವಂತನ 

ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಂ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಕಾಣಂತ್ತಾರೆ. ಆಳ್ಫಾ ರಲ್ಲಿ ಕಂಲಶೇ ಖರರಂ, 
ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ ರಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯವಾಳಿದರೂ, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಚಿಂತನೆ, 

ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಅನುಸರಣೆ, ಜಯದೇವ ಕವಿಯಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾವ್ಯ ಆದ “ಗೀತ 

ಗೋವಿಂದ''ದಂತೆ ಪ ಸಿದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತಿ ಪದ್ಯಗಂಚ್ಛ ಕಂಲಶೇಖರರ “ಮುಕುಂದ ವಠಾಲೆ'', 

ಇದಂ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಿಗೆ 'ವಠಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಭಕ್ತೆ ರೆ. -ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೇ ಒಂದರ ಆಪೂರ್ವ 

ಕೊಡುಗೆ. ಅಷ್ಟೇ ಭಗವದನುಭವದ ಆನಂದ, ಇವರ "“ಫೆರುಮಾಳ್-ಶಿರಂದೊಳಿ" 

ಎಂಬ ೩೦೦ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾದದ್ದು, 

ಕವಿಷೃದಯವುಳ್ಳ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರಂ, ಶೊಂಡರಡಿಪ್ಪೊ ಶಡಿಯಾಳ್ವಾರ್ 

"ತೊಂಡ' `ಎಂದರೆ "ಭಕ್ತೆ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ, ಅವರ ""ಅಡಿಪ್ಟೊಡಿ'" ಆಂದರೆ 

""ಪುದಧೂಳಿ'' “ಭಕ್ತಾ 0ಖ್ರರೇಣು'' ಎಂದು ಸಂಸ್ಕ ತದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇವರಿಗೆ, ತಾವು 

ಭಕ್ತರ ಪಾಪದ ಹುಡಿಯೆಂದಂ ಭಾವಿಸಂವ ವಿನಯ, ಸದರ ಪದ್ಮಗಳು, ಶಿರಂಮಾಲೈ, 

ತಿರಂಪ್ಲಳ್ಳಿ | ಯೆಳುಚ್ಛಿ. ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಹೇಳಂವಂತೆ, "ಕೀವಲ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ವಂದೇ . ಬಗೆದರೂ ಈ ಕೃತಿ ಅತ್ಯುತ್ತವಂವಾದ 'ಕವಿಶೆ ಎಂದಂ ಒಪ್ಪ ಕ್ಸಬೇಕಂ, 

ಇದರ ನೋಟ ಕವಿಯದು, ಇದರ: ವರಾತಂ ಕವಿಯದು, ಇದರ ಕಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 

ಕಾವ್ಯದ್ಧೂ,'"8 

ತಿರುಪಾಣಿಯ "ಅವಂಲನಾದಿ ಪಿರಾನ್' ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲೆ ಹೆಸರಿಸಿದೆ. 

ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ (ಕ್ರಿ, ಶ. ೮-೯ರ ಶತಕ) ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಾತಿ 
ಪದ್ಧ ೈತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಭಗಪಂತರ ಅನ್ಯಾದೃಶ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೂ ದೇವರು ಈ ವಂನುಷ್ಯ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟೂ-ಕಟ್ಟಳೆ ವಿಸಾರಿದವನೆಂದಂ ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ಘಟನೆ. 
'ತಿರುಪೂಣಿಯವರ ಕಾವ್ಯದ " ಅನೇಕ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. (ಇಂದೂ 
ಸಂಧಾರಿತ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಮುಂದಂವರಿದಿದೆ, ಆಗಿನಷ್ಟಿರದಿದ್ದ. ರೂ) ತಿರು 
'ಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್, ಕಳ್ಳತನ ಸುಲಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಯೌವ್ಯನಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾದ - ಕಾವಿಂನಿ 
ಯರ 'ಬೇಟದಲ್ಲಿ ಮಂಳುಗಿದ್ದು, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರೇ ಪ ಸ್ರಯಾಣಿಕಿರಂತೆ -ಬರಂವಾಗ 
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ಅವರನ್ನೇ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದನೆಂದೂ, ಅನಂತರ ಸುಲಿಗೆಯ ಗಂಟನ್ನು ಎತ್ತಲಂ ಭಾರವೆನಿಸಿ 
ದಾಗ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟಾ ಕ್ಷರೀಮಂತ್ರ ಓಂನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ 
ತಿಳಿಸಿ ಅದರ ನೆರವು ಪಡೆದು. ಗಂಟನ್ನು ತೆಗೆದೊಯ್ಕಿಯೆಂದರೆಂದೂ ಪ್ರತೀತಿ. 

ಗಂಟನೈತ್ತಲು ನೋಡಿದಾಗ, ತಿರಂವಂಂಗೈಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನವಾಯಿಂತಂ, ಅವನ 

ಹೃದಯಂ, ಭಕ್ತ ಹೃದಯವಾಯಿತಂ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇವಂಕ್ಕೆ ಸಮ 

ನಾದದ್ದೂ ಇನ್ನಿಲ್ಲವೆಂಬಂದನ್ನು ವಃನಗಂಡ, ಪೆರಿಯ ತಿರಂಮೂಳಿ, ಶಿರುಕ್ಕಾರಂನ್ಹಾಂಡ 
ಗಮ್, ತಿರಂನೆಡಂಂಬಾಂಡಗಮ್, ತಿರಂವುಳಕ್ಕುಟ್ಟಿರಂಕ್ಕೆ ಟ್ರ ಶಿರಿಯತಿರುವಃಡಲ್, 

ಪೆರಿಯ ತಿರುವಂಡಲ್ ಎಂಬುವು ಈ ಆಳ್ವಾರರ ಪ್ರಬಂಧಗಳಂ. “ 
ಆಳ್ವಾರರಲ್ಲಿ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾಮಂಖ್ಯ ಕಂರಿತಂ ಹಾಡಿದವರು ವಧಂರ ಕವಿಯಾ 

ಳ್ಹಾರ್ ತಮ್ಮ “ಕಣ್ಣಿನಂಣ್ ಶಿರುತ್ತಾಂಬು” ಪದ್ಯ. ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಂರುಗಳಾದ 

ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಂರಂಗಳಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, “ಆಚಾರ್ಯದೇವೋಭವ' ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು 
ತೋರಿದವರು. ಇಲ್ಲೂ ಆಷ್ಟೆ ನಮ್ಮಾಳ್ಕಾರರು “ವೆಳ್ಳಾಳಿ” ಎಂಬ ಪಂಗಡ, ಕೆಲ 
ಕ್ಕಿಂತ ಗಂಣ-ಭಕ್ಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಿರಿದೆಂ ಮಧುರ ಕವಿಯವರದ್ದು. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ 

ಯೌಗಿಕ ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡ ಅವರಂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಡಿದರಂತೆ : '"ಪ್ರಕೃತಿಯ 

ಉದರದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿದ ಜೀವನಂ ಯಾವುದನ್ನೂ ತಿಂದು ಹೇಗಿರಂತ್ತಾನೆ ?'' ಎಂದಂ. 
ಆಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ "ಅದನ್ನೇ ತಿಂದು ಅಲ್ಲೇ ಇರಂತ್ಹಾನೆ'' ಎಂದರಂ. ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ 
ಸಂಬಂಧ ಮುಂದರಿಯಿಶು. » 

ಸಮ್ಮಾಳ್ಳಾರ್, 'ಆಳ್ವಾರ್ರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ ತಪಸ್ವಿ, ಅವರ ದಿವ್ಯಪ್ರಬಂಧ, ತಿರಂ 

ವಿರುತ್ನಮ್, ತಿರುವಾಪಿರಿಯಮ್, ಪೆರಿಯ ತಿರುವಂದಾದಿ, ತಿರುವಾಯಮೊಳಿ..- 

ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಕೃತಿಗಳು, ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಿಯನಿಂದಂ ಭಾವಿಸಿ, ಪ್ರೇಯಸಿಯಂತೆ 

ಭಾವಿಸುವ ಭಕ್ತಿ. ಈ ಮಧುರ ಭಕ್ತಿಭಾವ ನಮ್ಮಾಳ್ಜಾರರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟರೂಪುತಾಳಿದೆ. 

ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರು, ಅವರ ಗಾಢವಾದ ಚಿಂತನೆ, ಭಗವದಾಲೋಚನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾ 
ದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಒಂದಂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ 

ನರಸ್ತುತಿಗೆ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ತುತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ವಿಖಾಸಲೆಂದಂ 
ಹೇಳುವ ಸ್ವತಂತ್ರರು : ಭಕ್ತರಿಗೆಯಾರದಂ ಹಂಗು? ಹನ್ನೆರಡರ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 
ಕನಿ ಹರಿಹರ ""ನರನನ್ನೂ ಹೊಗಳೆ, . ಶಿವನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಗಳುತ್ತೇನೆ''ಂದು' ಸಾರ 

ಲಿಲ್ಲವೆ? ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯ ಪದ್ಯದ ಒಂದಂ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಅವರು , 

ಹೇಳಿರಂವುದೆ ಹೀಗೆ: ""ಎನ್ನಾ ವಿರ್ಲ ಕವಿಯಾ ನಿನ್ನೊರು ವರ್ಕ್ಕುಮ್ ಕೊಡುಕ್ಕಿರ್ಲೆ'' 
“ನನ್ನ ನಾಲಗೆಯ ಇನಿದಾದ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಾರಿಗೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.''.. ೧೧೦೨ 
ಪದ್ಯಗಳಿವೆ. “ಭಗವಂತನ ಮಹಾಮಹಿಮತ್ಚವನ್ನು ಮನಗಂಡು. ಅವನನ್ನು ಭಜಿಸ 
ಬೇಕೆಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವುದು ಈ ಪ್ರಬಂಧದ ಗುರಿ,''.., ಪರತತ್ವವು 

ಫ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ವಿನಾ ಜೇರೆಯವರಲ್ಲ'' (ತಿರುವಂದಾದಿ ಪ್ಲಿತಿನೇ ಶ್ಲೋಕ) 

ಶಿ 
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ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾದವರು ಯಾವುದೆ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ರಲಿ, ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಜ್ಞ್ಯಾನ 

ವಿಹೀನರಾಗಿರಲಿ, ದೃಢ ಭಕ್ತಿಯೊಂದು ಇದ್ದರೆ ಅಂಥವರ ದಾಸರ ದಾಸನಾಗಲಂ ತಾನಂ 

ಸಿದ್ಧನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರು. 
ಆಂಡಾಳ್ ಅಥವಾ ಗೋದಾದೇವಿ, ಆಳ್ವಾರ್ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ವಿಷ್ಣು 

ಭಕ್ತೆ. ಈಕೆ ಶ್ರೀರಂಗದ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನನ್ನೆ ವರಿಸಿದಳು. ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಪರವಂ 
ಪ್ರಿಯ ಆದ "“ತಿರುಪ್ಪಾನೈ'', “"ವಾರಣಮಾಯಿರಮ್'' ಇವಳು ರಚಿಸಿದ ಪದ್ಯ 
ಮಾಲಿಕೆ, ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಎಂದರೆ ಸಿರಿನೋಂಪಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ.  ನೋಂಪಿ 

ಎಂದರೆ ವೃತ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆವ ವ್ರತವೇ ಸಿರಿನೋಂಪಿ.  ಆಂಡಾಳ್ಗೈದದ್ದೂ 

ಅದನ್ನೇ. ಇಂದಿಗೂ (ಧನಂರ್ಮಾಸ) ಮಾಗಿಯ ಹೇವಂಂತೆ ಯೆತುವಿನಲ್ಲಿ (ಮಾರ್ಗ 

ಳಿರ ಮಾಸ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ) ಮುಂಜಾವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಒಂದಂ ತಿಂಗಳು ಹಾಡುವ 

ಮೂವತ್ತು ಪದ್ಯಗಳ ಮರಲಿಕೆ, ತಿರುಪ್ಪಾವೈ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿಯ ಭಕ್ತಿಯ 

ಜೊತೆಗೆ, ಅವಳ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಭಾಗವತ, ಉಪನಿಷತ್ತೂಗಳೆ 

ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸಹ ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ. 
ಆಳ್ವಾರರಂಗಳ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಆಂದೋಲನ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹತ್ತನೇ ಶತವಾಾನ 

ದಲ್ಲಿ ಬಂದ ರಾಮಾನಂಜಾಚಾನ್ಯರಂ ಆಳ್ವಾರರ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು 
ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಪೂಜಾ ಸವಂಯಂದಲ್ಲಿ. ಹಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಚರಣೆಗೆ ಶಂದ ಪದ್ಧತಿ, 

ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈಗಲೂ ತಿರಂಪೃಲ್ಲಾಂಡು, ಶಿರಂಪ್ಪಾವೈಯ ಶ್ಲೋಕ ನಿತ್ಯ 

ಹಾಡುತ್ತಾರೆ, 

ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನೀಯಂವ್ರದರ ಮೂಲಕ ಆಳ್ವಾರರ ಭಕ್ತಿ ಕವಿತೆ 

ಗಳ ಸೇವೆ ಗಂರಂತಿಸಿ ಆನಂತರ ಹರಿದಾಸರ ಆಂದೋಲನ-ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಿಂತನೆ 

ಯಂಲ್ಲಿನ ಸಾದೃಶ್ಯ ಮನಗಾಣಬಹಂದಂ. 

ಫೊರ್ಯ್ಗೈ ಆಳ್ವಾರರಂ ಹಾಡಿದ ಪದ್ಯಮಾಲಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಪಾಶಂರ ಹೀಗಿದೆ ; 

ಪೈಯಂ ತಗಳಿಯಕಾವಾರ್ ಕಡವೇ ನೆಯ್ಯಾಯ್ 

ವೆಯ್ಯ ಕದಿರೋನ್ ಮಿಳಿಕ್ಕಾಗ ಶೆಯ್ಯ 

ಶುಡರಾ (ರೆ) ಯಾನಡಿಕ್ಕೇ ಪೂಟ್ವಿನೇನ್ ಶೊನ್ಮಾರೈ 

ಇಡರಾ (ರೆ) ನೀಯ್ಲಾವೇಯೇನ್ಸು 

ಇದರ ಕನ್ನಡೆ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಸರಳಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಂದಿರಂಪುದಿಂತು : 

ನೆಲವೇ ಹಣತೆಯಾಗಿ ಹರಹಿದ ಕಡಲು ನೆಯ್ಯಾಗಿ 

ಬಿಸುಗದಿರ ಸೂರ್ಯನೇ ಸೊಡರ ಕುಡಿಯಾಗಿರಲು 

ಎಡರ ಕಡಲಾದ ಸಂಸಾರ ಅಳಿಯಲಿ ಎಂದು 
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ಸೊಡರಂಶಚಕ್ರವನು ಹಿಡಿದವನ ಕೆನ್ನಡಿಗೆ 

ನುಡಿಮಾಲೆಯಿದನು ತೊಡಿಸಿದೆನು 

ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆಳ್ಚಾರರಂ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರಂವ ವೈವಿಧ್ಯ. 
"ಎಡರ ಕಡಲಾದ ಸಂಸಾರ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ದ್ವಿತಿಯೂಕ್ಷರ 'ಡ' ಕಾರೆ ತರುವ ಅಡಚಣೆಯ 

ಹೋಲಿಕೆ, ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿವೆ. ಜಗತ್ತೆ ಒಂದಂ ಹಣತೆ. ಈ ನೆಲ ಆಧರಿಸಿದ ಕಡಲೇ 
ತುಪ್ಪ... ಬಿಸಿಕೆರಣಗಳ ಸೂರ್ಯನೆ ಹಣತೆಯೆ ಕುಡಿ ಎಂದರೆ ಹಣತೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸು 

ವವನು. ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಭೆ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೇವರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಸುದರ್ಶನ 

ಚಕ್ರವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿರುವ ಉಪವೆಂ ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ಚಕ್ಟಿವನ್ನೂ 
ಹಿಡಿದವನ ಕೆಂಪಾದ ಪಾದಕ್ಕೆ (ಕೆನ್ನಡಿಗೆ) (ಇಲ್ಲಿ ಚಿಗಂರಂಥ ಕೆಂಪೆಂದಂ ಭಾವನೆ) ಆಳ್ವಾ 

ರರಂ ನುಡಿಮಾಲೆಯನ್ನು ಆಭರಣವುಗಿ ತೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಸವಂರ್ಪಿಸು 

ಶ್ರಿದ್ದಾರೆ. 
ಇದೇ ರೀತಿ ಭಗವದಂತಸ್ಸತ್ವವನ್ನು ಪೂದತ್ತಾಳ್ವಾರ್ ತಮ್ಮ "ತಿರುವಂದಾದಿ'ಯ 

ಮೊದಲ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ : 

ಅನ್ಸೇ ತಗಳಿಯಾ ಆಳ್ವಮೇ ನೆರ್ಯ್ಯಾ 

ಇನ್ಫರುಗಿ ಶೆನ್ಸೈಯಿಡು ತಿರಿಯಾ ನನ್ಸರುಗಿ 

ಜ್ಞಾನಚ್ಯುಡಂ* ವಿಳಕ್ಕೇಶ್ಚಿನೇನ್ ನಾರಣಮ್ಮಿ 

ಚ್ಲಾನತ್ತಮಿಮ್ ಪುದಿನ್ನನಾನ್, 

ಇದರ ಕನ್ನಡಾನಂವಾದ ; 

ಭಕ್ತಿಯೇ ಹಣತೆ ಮೆನಬಾಸೆಯೇ ನೆಯ್ಕಾಗಿ 

ಅನಂದ ಅರುಗಿ ಭಾವದೆ ವರ್ತಿಯಾಗಿರಲು 

ಬೆಳಗಿ ಹಚ್ಚಿದೆನರಿವಸೊಡರ, ಅತುಮ ಕರಗಿ 
ತಿಳಿನೀನ ತಮಿಳರಿತ ನಾನು ಸಾರಾಯಣಗೆ-- 

ಇಲ್ಲಿ "ತಿಳಿವೀವ ತಮಿಳ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನರ ಆಡಂಭಾಷೆಯ ಪ್ರೇವಂ, ಹಾಗೂ ಅವರ ಮನೆ 

ಕಲಂಪಬಲ್ಲ ಆಳ್ನಾರ್ ಭಾವನೆ, ಉಕ್ತಗೊಂಡಿದೆಯೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿಯ ಹಣತೆಯನ್ನು 
ತಿಳ್ಳಾರ್ ಬೆಳಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಇನ್ನೊಂದು ನೂರು ಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದವರಂ ಪೇಯಾಳ್ನಾರ, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 
ಪೇಯ್' ಆಂದರೆ ಹುಚ್ಚ, ಉನ್ಮಾದಿ ಎಂದರ್ಥ, ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 
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ಸದಾ ಹಂಚ್ಚರಂತಿದ್ದವರೆಂದೂ ಅರ್ಥ. ಫ್ರೀಹರಿಯನ್ಲ ತಮ್ಮಾ ಅಕ್ಷಯಸಿರಿಯೆಂದಂ 

ಭಾವಿಸುವ ಅವರ ಪದ್ಯ ಹೀಗಿದೆ : 

ತಿರುಕೃಣ್ಣೇನ್ ಪೊನ್ ಮೇನಿ ಕಣ್ಣೀನ ತಿಗಮಿಮ' 

ಆರುಕೃವಣಿನಿಜಮುಂ ಕಣ್ಣೇನ್ ಶೆರಕ್ಕಿಳರುಮ್ 

ಪೊನ್ನಾಟ್ ಕಣ್ಣೇನ* ಪುಗಶಜ್ಗಜ್ಜ್ಯೃ ಕಣ್ಣೇನ್ 
ಎನ್ನೂವಿವಣ್ಣನ್ ಪಾಲಿನ್ನು, 

ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ಅನಂವಾದದ ಸೊಗಸಿದು 

ಸಿರಿಯನ್ನು ಕಂಡೆನು ಹೊನ್ನೊಡಲ ಕಂಡೆನು 
ತೊಳೆವ ಸೂರ್ಯನ ತೆರೆದ ಚಿಲುಹೊಗರ ಕಂಡೆನು 

ರಣವೆ. ಹೊಳೆಯುವ ಹೊನ್ನ ಚಕ್ಛ ಮುರಿ ಶಂಖವನು, 

ಕಡಲ ಬಣ್ಣದ ನನ್ನ ಹರಿಯ ಬಳಿ ಕಂಡೆನ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಕವಿ ಹೃದಯ ಗವಂನಿಸಂ 

ವಂಥದಂ, 

ಶಿರಂಮಳಿಶೈ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ಷಿಯೊಂದಿಗೆ ತತ್ವ ಚಿಂತನೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು. ಹಾಗೂ 
ಕ್ಷಂದ್ರ ದೇವತೆಗಳ ಉಪಾಸನೆ ಅವರೆಂ ನಿರಾಕರಿಸಿ "ಏಕೋ ವೈ ನಾರಾಯಂಣೋ ಹರಿಃ' 

ಎಂಬ ಉಪನಿಷತ್ ವ್ಯಾಖೈಯಂನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ನೋಟಕ್ಕೆ ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷಂದ್ರದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಿರೇಕೆ 

ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಲು ಸಹಿಸಲಾಗದ ಕಟ್ಟುಕತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದೇಕೆ ?... 

ಬೇಡಿದರೂ ವರೆವೀಯಲಾರದ ದೇವರುಗಳಿವು. ವರಗಳಿತ್ಸೆರೂ 

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಿಸಲಾರದ ವರಗಳವೀಯುವಂತವು, ಇವುಗಳ 

ತೊರೆದು ಜಗದೇಕನಾಥನಾದ ನನ್ನ ಸ್ಕಾವಿಯನ್ನು ಶರಣ ಹೊಂದಿ... 

ಇದರಂತೆಯೆ ಅನೇಕ ಭಕ್ತಿಯಯತ ಭಾವಗೀತೆಗಳೆಂಬ ತೆರನಾದ ಗೀತಗಳು ತಿರಂಮಳಿಶೆ 

ಅವರ ಕೊಡಂಗೆಯಾಗಿವೆ. ತನ್ನಲ್ಲೆ ಎದ್ದು ಪ್ರಸರಿಸಿ, ತನ್ನಲ್ಲೇ ಲೀನವಾಗುವ ಆಲೆ 

ಗಳುಳ್ಳ ಬಿಳಿಫೇನವಂಯ ಕೆಡಲಂತೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಟ್ಟಿದ (ನಿಜ್ಜವುಮ್ ತಿರಿಬವುಮ್ -.- 

ಚರಾಚರಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಲ್ಲ ಲೀನವಾಗಂವುವು (ನಿನ್ನುಳೇಯಂಡಂಚ್ಲು ದಿನಲ್ಲಿ...). 
| ಕಂಲಶೇಖರಾಳ್ಕಾರ್ ಹಾಡಿದ ಷೆರುವಣಳ್ ಶಿರಂಮೊಳಿ (ಭಗವಂತನ ಸಿರಿನಂಡಿ) 

ಮಂನ್ನೂರು ಪದ್ಮಗಳ ಗೊಂಚಲಂ. ಅವುಗಳಲ್ಲೊಂದರ ಭಾವಾನಂವಾದ ವರಾತ ನೀಡೆ 

ಲಾಗಿದೆ : ಇದರಿಂದ, ಅರಸರಾದರೂ ಕೇಲಶೇಖರರು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರಾಗಿ 
ದ್ದರು ಎಂಬಂದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ : 
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HAL 

ಮಳೆಹುಯ್ಯದ ಮೇಘಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಾಲದವರೆಗೆ ಮರೆಶಿದ್ದರೂ 

ಹಚ್ಚನೆಯ ಪೆಯಿರು ಮಾತ್ರ ಕೆತ್ತೆಪ್ತಿ ಮುಗಿಲನ್ನೇ ಎದುರು. 

ನೋಡುವಂತೆ ಆನುಭವಿಸಿಯೇ ಕಳೆಯಬೇಕಾದ ದುಃಖನನು 

ನೀನು ಹೋಗಲಾಡಿಸದಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಮನ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೇ ನೋಡುತ್ತಿದೆ. 

ಅಟ್ಟಹಾಸದ ಅರೆಸನಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಶಿರಂವೇಂಗಡದ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ಹರ 

ದಾಡಲು ಕುಡಂಹೊಳೆಯಾಗಿರಂವುದಂ ಲೇಸೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಂಲಶೇಖರರು. 

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಅಸಂಷ್ಠಾನ ಮಂತ್ರ ಆದ, ಪೆರಿಯಾಳ್ಕಾರ್ ಅವರ 

'ಕಿರುಪ್ಪಲ್ಲಾಂಡು' ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹಾಡಿದ ಪರಾಕು ನಂಡಿಗಳೆ ಸಂಕಲನ. 

ಫಲ್ಲಾಂಡು ಪಲ್ಲಾಂಡು ಪಲ್ಲೂಯಿರತ್ತಾಂಡು 

ಪಲಕೋಟಿ ಹೊರಾಯಿರಂ 

ಮಲ್ಲಾಂಡ ತಿಂಡೋಳ್ ಮಣಿವಣ್ಣಾವುನ' 

ಶೆವೃಡಿ ಶೆವ್ವಿ ತಿರುಕ್ಕಾಪ್ಪು. K 

*ನಿವಾಸರೆ ಅನುವಾದ : 

ಪಲಕಾಲ ಪಲಕಾಲ ಪಲವು ಸುವಿರ ಕಾಲ ಪಲಕೋಟಿ ನೊರು ಕಾಲ 

ಮೆಲ್ಲನನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಿಡುದೋಳ ಮಣಿವರ್ಣು ನಿನ್ನ ಕೆನ್ನಡಿಯ 
ಕೆಂಪಿಗೆ ರಕ್ಷೆ ಇರಲಿ, 

'ವಂತನಫ್ಲಿ ದಾಸ್ಕ-ಕೈಂಕರ್ಯ ಭಾವವನ್ನೆ ಆಳ್ವಾರರು ಕೋರಿ, ತಳಿಯಂಲಿಚ್ಛಿ ಸುವುದಂ, 

ಡಾಳ್ದೇವಿ ಹಾಡಿದ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಗೋಪಿ-ಕೃಷ್ಣರ ಸಖ್ಯ, ಮಧುರಭಾವ, ಹಾಗೂ 

'ನೊಡನಿರುವದನ್ನು ಕೋರಂವುದನ್ನು ಉದ್ದೇಶವಾಗುಳ್ಳ ಪದ್ಯ ರಚನೆ. ""ಏಲೋ 
ನಾವಾಯ್'' ಎಂಬುದು 'ತಿರಪ್ಪಾವೈ' ಕೃತಿಯ ಮೂವತ್ತು ಹಾಡುಗಳೆ ಪಲ್ಲವಿ. 
ಶ್ ಓರ್ ಎಂ ಪಾವಾರ್ಯ-(ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಂ, ಆಲೋಚಿಸಂ, ಹೆಣ್ಣೆ 
ರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ) ಆರೈದಂಪೇಳಿನ್ನ ಹೆಣ್ಣೆ ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹಂದಂ, 

10 ಮೂವತ್ತು ಪದ್ಯ, ಮೂವತ್ತು ದಿನ ಹಾಡುವಂಥ ಪ್ರತ. ಪ್ರತಿ ಪದ್ಮದಲ್ಲೂ 
ರ ಆಸಂಸರಿಸುವ ಪ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಪರದೈವ ಎಂಬ ಭಾವನೆ, ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ 
೯ವೇ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿವೆ. ಇದರ ಒಂದಂ ಅನುವಾದಿತ ಸಾಲಂ, ಆಂಡಾಳ್ 

; ಪಳೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೃಪೆ ತಾನಗೆಂಬ ಧ್ವನಿಗೂಡಂತ್ತಲಿವೆ ; 
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ಮಳೆಯ ಒರೆಯಾ ಇನಿತು ನಮ್ಮ ಕೈಯ ಬಿಡಬೇಡ, ಕಡಲೊಳು ಹೊಕ್ಕು 

ನೀರನು ಹೀರಿ ಗುಡುಗಿ ಬಾನೆಲ್ಲವ ತುಂಬು, ನಮ್ಮೊಡೆಯನ ಒಡಲಂತೆ 

ನಿನ್ನಮೈ ಶ್ಯಾಮಲವರ್ಣವಾಗಲಿ, ನಮ್ಮೊಡೆಯನ ಶೋಳಿನಲಿ ಬೆಳಗುವ 

ಚಕ್ರದಂತೆ ನಿನ್ನ ಮಿಂಚು ಮಿಂಚೆಲಿ, ನಮ್ಮೊಡೆಯನ ಬಲಮುರಿಶಂಖ 

ದಂತೆ ನಿನ್ನ ಗುಡುಗು ಮೊಳಗಲಿ, ಇನ್ನು ತಾಳದೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ 

ಚಿಮ್ಮುವ ಶರಮಳೆಯನು ಹೋಲುವಂತ ಮಳೆ ಹುಯ್ದು ಲೋಕವನು 

ಬಾಳಿಸು, ನಾವುಗಳು ಮಾರ್ಗಳಿ ತಿಂಗಳಲಿ ನೀರಾಡಿ ಮುದಿಸಿ ನಮ್ಮ 

ವ್ರತವನು ಮುಗಿಸುರ್ಲ-ಏಲೋರೆಯಾವಾಂಯ್ 

ಇಂಥ ವಂಧುರಭಾವ, ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಭ, ್ರವಂದಗೀತ, ವ್ಯಾಸರಾಯರ ವೇಣುಗೀತ 

ಗಳ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. 

ತಿರಂಪಾಣಾಳ್ವಾರ್- "ಅಮಲನಾದಿ ಪಿರಾನ್' ಭಕ್ಷಿಯಂತ ಭಾವಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ 

ಹಿಂದೆ ಒಂದಂ ಮಾತಂ ಹೇಳಿಸಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಹೋಲುವಂಥವರಂ ವಚನಕಾರ ಮಾದಾರ 

ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಹರಿದಾಸರಾದ ಕನಕದಾಸರಂ, ಉತ್ಸರದ ಕಬೀರ ಹೀಗೆ, ತೊಂಡರಡಿಪ್ಪೊಡಿ 
ಆಳ್ವಾರರು. ಕುಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಂವ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಗವಂನಿಸುವಂಥದು. ಭಕ್ತನಾದವನು 

ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಯಾವುದೆ ನೀಚಕಂಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರೂ ಅವನ ಪಾದಸೇವೆ ಉತ್ತಮಂ 
ಆದದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತೆರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನಿರಂವನೆಂಬಂದೆ ಆಳ್ವಾರರು ಕಂಡಂಕೊಂಡ ಸತ್ಯ. 

ಅಡಿ ಮೈಯಿಲ್ ಕಡಿನೈಯಿಲ್ಲಾ ಅಯಲ್ ಶುದುಪ್ಟೇದಿ ಮಾರಿಲ್ 

ಮುಡಿಮೈಯಿಲ್ ಕಡಮೈ ಪಟ್ಟಿ ಕುಕ್ಕರೀಲ್ ಪಿಜಿಪ್ಪರೇಲುವೆ 

ಮುಡಿಯಿನಲ್ ತುಳಬಮ ವೈತ್ತಾಯ್ ಮೊಯ್ಕುಳಳನ್ಸುಶೆಯ್ಯುಮೆ 

ಅಡಿಯರೇ ಉಹತ್ತಿಪೋಲುಮ್ ಅರಂಗಮಾನಹರುಳಾನೇ॥ 

ಶಿರದಲಿ ತಂಳಸಿ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದ ರಂಗನಾಥ ! ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ 

ಮಾಡಿಯೂ ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯವೇ ಪುರಂಷಾರ್ಥ ಎಂಬಂದನ್ನರಿಯದವರಿಗಿಂತ, -ಪಂಚವಂ 

ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವರಾದರೂ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗ ಭಕುತಿ 

(ಕೈಂಕರ್ಯ-ಸೇವೆ) ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ದಾಸರೇ ಮೇಲು ಅಲ್ಲವೆ ? ಇಲ್ಲಿ ಕುಲವಂಖ್ಯ 
ವಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ ವ್ಗಖ್ಯ. ಇಂಥದೇ ಇನ್ನೊಂದಂ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕಂಲದಲ್ಲಿ 

ಹಂಟ್ಸೈದವರಾದರೂ ಅಂಥ ಜನ ನಿನ್ನಕೆ ೈ ನಿಷ್ಠೆಯಂಳ್ಳ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಕಂಲಹೀನತೆ, 

ನಡವಳಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಂವರಲ್ಲ, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಅವರೇ ಚಾಂಡಾಲರಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆ ತಂದೆ ? 
ಎಂದಂ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲು ಜಾತಿಯವರಿಂದ ಅನಂಭವಿಸಿರಬಹುದಾದ 

ನೋವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಂತ್ರದೆ, 
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ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರರಂತೂ ತಾವು ಮೊದಲು ನಡೆಸಿದ ಕಳ್ಳತನ, ವಿಷಯಾಸಕ್ತ 

ಬದುಕನ್ನು ಮತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ನೆನಸಿ ಪರಿತಪಿಸಂತ್ರಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗತಿಗೆ ಬಾಳಿಸುವ ಬಾರಿ 
ತೋರೆಂದು ಹಂಬಲಿಸಂತ್ತಾರೆ. ಬೆಸ್ತರಿಗೆ ಒಡೆಯನಾದ ಗಂಹನ ಮೋಲೆ ಕೃಪೆ ವಾಡಿದೆ, 

ಕಪಿಯಾದ ಹನಂಮಂತನನ್ನು ಪ್ರಾಣಸಖನೆಂದಪ್ಪಿದೆ ; ತಾವರೆಯ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ತನಗೆ 

ಸಿಲಂಕಿದ ಕಮಲದ ಹೂವನ್ನೆ ನಿನಗೆಶ್ತಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟ ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೆ ಕರಂಣಿಸಿ 
ಕಾಯ್ದೆ, ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಯೆಬಾರದೆ, “'ಕಂಲಂ ತಾರಂಂ ಶೆಲ್ವ/ ಂತಂದಿಡಂಂ'' 

“ಕುಲವನ್ನು ತರುವ ಸಿರಿಯನ್ನು ” ಭಕ್ಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೆಲದವರನ್ನೂ ಪಾಲಿಸುತ್ತ 

ದೆಂದರು ತಿರಂವಂಂಗೈ. 

ಕೋಲೂರಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಮಂಪ್ಸು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ 

ಸುಳಿಯುವ ಮುನ್ನ, 

ಕಾಲೂರಿನಿಂತಾಗೆ ತೂರಾಡುವ ಗತಿ ನಮಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ, 

ಪತ್ರ ತಾಯಂತೆ ನಟಿಸಿ ಬಂದ ರಕ್ಕಸಿಯ 

ಉಸಿರನ್ನು ಹೀರಿದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತಲೆಬಾಗುವ 

ಈ ಸಾಲಂಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನ ಸಾಲಂಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹಂದು : 

ನೆರೆ ಕೆನ್ನೆಗೆ ತೆರಿಗಲ್ಲಕೆ ಶರೀರಗೊಡು ವೋಗದ ಮುನ್ನ 
ಹಲ್ಲು ಹೋಗಿ ಬೆನ್ನುಬಾಗಿ ಆನ್ಕರಿಗೆ ಹಂಗಾಗದ ಮುನ್ನ 

ಕಾಲಮೇಲೆ ಕೈಯನೂರಿ ಕೋಲ ಹಿಡಿಯದ ಮುನ್ನ, 

ಮುಖ್ಟಿಂದೊಪ್ಪವಳಿಯದ ಮುನ್ನ. 

ಮೃತ್ಯು ಮುಟ್ಟಿದ ಮುನ್ನ ಪೂಜಿಸುವ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವನ, 

ಗುರುಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರವ ಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದವರುಂ ಓಂಬತ ನಿ 

ಮಧಃರಕವಿಯಾಳ್ವಾರರಂ. ಅವರಿಗೆ ನವ್ಮಾಳ್ಕಾರರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಅನನ್ಯ ಗುರುಭಕ್ತಿ. 

ದೇವರನ್ನು ಬಯಸುವ ವಮಂಧಂರ ಕಥಿ, ನವಣ್ಮಾಳ್ಳಾರರನ್ನೆ ನಂಬಿ, 'ಶರಣಾದರಂ. 
*ಕೆಣ್ಣಿನಂಣಿ ಶಿರಂತ್ರಾಂಬು' ಅಂಥ ಪಾಶರಗಳ ಗುರಂಸ್ತುತಿ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೇವಂ 

ನಾವು ಕಾಣುವುದು ವಚನಕಾರರ 'ಗುರು-ಲಿಂಗ-ಜಂಗನು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ 

“ಗುರುವಿನ. ಗುಲಾವಂನಾಗುದ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ ಎಂದು ಹಾಡಿದ 

ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ, 
ನಮ್ಮಾಳ್ಳಾರರ ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳಂ ಸಮಾಜದ ಆಗಿನ (ಹಾಗೂ ಈಗಲೂ ಇರವ) 

ಸಾತಿ ಸವಂಸ್ಕೆ-ನೋವನ್ನು ಕುರಿತಂ ಹಾಡಿದಂತಿವೆ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರಿತವರ 
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ಆಡಿಯಣಳಂಗಳೆ ಅಡಿಯಾಳು ತಾನಂ ಎಂದು ವಿನಯ ಮೆರೆಯುವ ಆಳ್ವಾರರ ಕವಿ 

ಹೈದಯ ಒಂದೆಡೆ ಹೀಗೆ ಹಾಡುತ್ತದೆ : 

ಕೋಗಿಲೆಗಳಿರಾ ಇಂಚರದೆ ಕೂಗು ನಿಮ್ಮದು 

ಕೆಂದಾವರೆಯಂತಹ ಕಣ್ಣಿನ ಸೊಬಗಿನ ನನ್ನ ಸ್ಕಾಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ನನ್ನ 

ದೂತಿಯರಾಗಿ ಹೋಗಬಾರದೇಕೆ ? 

ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಕೆಡುಕುಂಟಾದೀತು ? 

ಎಂಬಂದಕ್ಕೆ ೧೨ ಶತವಕಾನದ ಶಿವಶರಣೆ ವಂಹಾದೇವಿಯಕ್ಕ ಆಡಿರುವ ಒಂದು ವಚನ 
ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ೫4 

ಚಿಲಿಮಿಲಿ ಎಂದೋಡುವ ಗಿಳಿಗಳಿರಾ, ನೀವು ಕಾಣಿರೇ, ನೀವು ಕಾಣಿರೇ, 

ಸರವೆಶ್ತಿ ಪಾಡುವ ಕೋಗಿಲೆಗಳಿರಾ ನೀವು ಕಾಣಿರೇ, ನೀವು ಕಾಣಿರೇ 

ಎರಗಿ ಬಂದಾಡುವ ದುಂಬಿಗಳಿರಾ ನೀವು ಕಾಣಿರೇ, ನೀವು ಕಾಣಿರೇ 

ಆಲ ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವನೆನ್ಸಿರ್ದಹನೆಂದು 

ನೀವು ಹೇಳಿರೇ, ನೀವು ಹೇಳಿರೆ, 

ಹೀಗೆಯೇ ಆಳ್ವಾರರು ಹಾಡಿರಂವ 

“ನನ್ನ ಹೃದಯಂದಲ್ಲಿ ನೀನಿರುವೆ ಎಂದು ಬಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ಹೊರಗೂ ನೀನಿರುವೆ 
ಎಂದು ಒಲ್ಲೆ. ಇದನರಿತೂ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನೂ ನನ್ನೆರಡಂ ಕಂಗಳಿಂದ 

ಕಾಣಬೇಕೆಂಬ ಚಪಲ ನನಗೆ, ಇದು ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಆಸೆ. ಇದಂ ತೋರಂನ ಬಗೆ 
ಹೇಗೆ ?'' ನಮ್ಮಾಳ್ಕಾರರ, ಪ್ರಣಯಿಯ ಪಾತ್ಟ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವಿರಹ, ಕಂರಿತ-ಭಗ 

ವಂತನಿಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಅವರ ಶಿರಂವಿರಂತ್ತವಕ್, ತಿರಂವಾಶಿಯಮ ಪೆರಿಯ ತಿರಂವಂದಾದಿ, 

'ತಿರಂವಾಯ್ಮೊಳಿ, ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಓತಪ್ರೋತವಾಗಿ ಹರಿದಿದೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಭಕ್ಷಿ- 
ಭಗವಂತ ವಿರಹವೆ ಒಂದಂ ಭಾವಗೀಕೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಬಂತ್ತದೆ, 

ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ 'ಗಾಳಿಗೆ ತಾಟಾಡುತ 

ನವಸೋನೆಯ ನೆರಚಿ ಯೆರಚಿಭೀತಿಯನ್ನೆ ಬೀಳುವ 

ಬಾನಿನೊಳೆಗೆ ಹೋರುವ ಕರಿ ಗೂಳಿಗಳೇ ಏನಿವು ? 

ಇಲ್ಲದಿರಲು ನನ್ನ ಪಾಡೆ ಚಳಿಗಾಲವೆ ಬಂದಿತೋ 

ಹಿಂಗಾರಿನ ತಪ್ಪುವರಾಗಿ ಅವನ ಚೆಲುವ ತಳೆದುದು,,, 
ಆತನಿಂದ ದೂರವಾದ ವಿರಹ ದಂಃಖವೆ 
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ಭಕ್ಷಿಯನ್ನೆ ತಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವವಾಗಿ ಉಳ್ಳೆ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಒಂದು 

ದೇಗುಲವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಯಾವುದೆ ಚೆಲುವೂ ಆ ಪರವಂ ಸೌಂದರ್ಯದ 

ಕುರಂಹನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಬಳಸಿದ ತಮಿಳು, ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದನ್ನು 

ಹೇಳುವ ರೀತಿ ಹೇಳಿ ನೇರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ, ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಸಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ 

ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸರಳೆ, ಓಜಸಿ ಸ ಭಾಷೆ ; ಅವರು ಸಂತರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ 

ಕವಿಯೂ ಕೂಡ. 

ಇದಿಷ್ಟು ಆಳ್ವಾರರ ಭಕ್ತಿಯ ಆಂದೋಲನ, ಹೆದ್ದೊರೆಯಾಗಿ ಎದ್ದು ಹೆದ್ಮೊರೆ 

ಯಾಗಿ ಹರಿದು, ಕಡಲಾಗಿನಿಂತ ವಿಶಾಲ ದರ್ಶನೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ, ತರ್ಕ 

ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಭಾವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗವು ಸುಲಭವೆಂದಂ 

ತೋರಿಕೊಟ್ಟವರು ಅವರಂ. . ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ, ಅವನೊಬ್ಬನೆ-ನಾರಾಯಣ 

ನೊಬ್ಬನೆ ಪಂದೈವ-ಎಂಬ ಏಕದೇವೋಪಾಸಕರಂ, ಸಗಂಣೋಪಾಸಕರು, ವಿಷ್ಣಾವಿನೆ 

ಸಾಕಾರ ರೂಪ'ಳನ್ನು ಒಲಿದು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡವರಂ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತೆ ಭಗವಂತನ 

ಸೃಷ್ಟಿ, ಶರೀರ, ಚೇತನಾಚೇತನ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗೂ ಅವನಿಗೆ ಶೇಷ 

ಭೂತ. ಪರಮಾತ್ಮ ಶೇಷ, ಜೀವಾತ್ಮ ಶೇಷಿ. ಅವನು ಸತ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ನೆಲೆ, ಸತ್ಯದಾನಂದ 
ಕಲ್ಯಾಣಗಂಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಕೃಪಾಳಂ. ಸದಾ ನಿತ್ಯಾನಪಾಯಂಸಿ, ಹಾಗೂ ಆತನ ವೃಕ್ಷಸ್ಥಲ 

ನಿಶ್ಯವಾಸ ರೆಸಿಕೆಯಾಗಿರಂವ ಕರುಣೆಗೆ ನೆಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೆ ಕೃಪೆಯ ಮೂರ್ತಿ, ಆಳ್ವಾರ 

ರಿಗೆ ಭಗವಂಶನವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಂ ವಿಶ್ವಾಸ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಸಖ, ಬಂಧು, ಗುರಂ, 

ಹೀಗೆಲ್ಲ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಭಕುತಿ ವೈನಿಧ್ಯ ಅವರು ಅನಂಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಆಳ್ವಾರರು ವಂನಂಜ ನಿರ್ಮಿತ ಜಾತಿ ಕುಲಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನ 
ನ್ನೊಲಿದ ಭಕ್ತರಿಗಾವ ಕುಲ ? ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪದ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸಿದರು 

ಆದರೆ, ಅವರು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದರೆಂಬಂದು ತಿಳಿದಂ 
ಬಂದಿಲ್ಲ. 

ಭಗವತ್ಯೈಂಕರ್ಯ-ಭಾಗವತ ಕೈಂಕರ್ಯ ಒಂದೇ ಎಂಬುದಂ ಆಳ್ವಾರೆರ ನಿಲುವು, 

"ನಾನು ನನ್ನದಂ' ಎಂಬಂದನ್ನೂ ತೊರೆದು ಅಹಂಕಾರ ವಂಮತೆ ತೊರೆದು, ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ 
ಇರದೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಸೇವೆಗೈಯೆಂವುದೆ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ, ಧ್ಯೇಯ, ಇದಕ್ಕೆ 

ಅವರಂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದರಂ. 

ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿ _ಹರಿದಾಸರಂ ಬಂದದ್ದು ಟಳಾ ಕರೆರುಗಳಾದ ಐದಂ ಶತಕದ 

ನಂತರ. ದೇಶ, ಭಾಷೆ, ಬೇರೆಯಾದರೂ ಚಿಂತನೆ, ಭಾವನೆ ಒಂದೇ. ಭಕ್ತಿ, ದೇಶ 

ಕಾಲಾತೀತ. ಹರಿದಾಸರು ವಿಷ್ಣಾ ಭಕ್ತರಂ, ನಾರಾಯಣನೇ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಸರ್ವತಂತ್ರ 

ಸ್ಕರೂಪ, ಅನಂತಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಣಪರಿಪೂರ್ಣನೆಂದಂ ನಂಬಿದವರಂ, ಆಳ್ವಾರರು 

ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೆ ಟೆ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾದರೆ, ಹರಿದಾಸರಂ ದೈ ಕ ತೆ ವಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಕರ, 

ಹರಿಸರ್ನೋತ್ವಮಂತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ, ಹರಿದಾಸರ, ಆಳ್ವಾರರ ಏಕಮೇವಾಧ್ಯೇಯ, ಆದರೆ, 
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ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ದ್ವೈತ ತತ್ವ-ಮಂಧ್ಯವಂತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೂ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಎಂದಂ 

ಅದ್ದೈತ-ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ತತ್ವ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು. | 
ಆಳ್ವಾರರಂತೆಯೇ ಹರಿದಾಸರೂ ಜಾತಿ ಕುಲ ಭೇದ ಭಕ್ತಿಯೆದಂರಂ ಗೌಣವೆಂದು 

ಸಾರಿದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ವರ್ಣಾಶ್ರವು ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ. ಅವರದ್ದು ಸೌಮ್ಯ 

ನಿರಾಕರಣವಾದ. ಇದ್ದುದರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗಂವಕನ. ಆಳ್ವಾರೆರಂತೆಯೆ 
ಪುರಾಣ-ವೇದಾಗವಂ, ಉಪನಿಷತ್ತು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲದರ ಪ್ರಮಾಣ ಹರಿದಾಸರಂ 
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರಂ, ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹಾಸಂಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಒಡ 
ಮೂಡಿದೆ. 

ಆಳ್ವಾರರ ಮಧುರ ಭಕ್ತಿಭಾವ, ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಭ್ರಮಃರಗೀತ, ವ್ಯಾಸ 

ರಾಯರ ಗೋಪಿಗೀತೆಯರ ವಿರಹಗೀತೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ಇರಂತ್ತದೆ. ಮಧಂರಭಾವನೆ 
ಎರಡೂ ಬಣದವರ ಒಂದೇ ಭಾವವಾಗಿದೆ, 

ಆಳ್ಕಾರರಲ್ಲಿ ತಿರೆಪಾಣಿ, ತಿಶಂಮಂಗೈ, ನವಕ್ಮಾಲ್ವಾರ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಇರುವ 
ಹಾಗೆ ಹರಿದಾಸರಲ್ಲೂ ಕನಕದಾಸ, ಪುರಂದರ, ವೈಕುಂಠದಾಸ, ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆ ಶತ 

ವಕಾನದ ವೇಳೆಗೆ ಬರುವ ತಿಮ್ಮಪ್ಸೆದಾಸರಂ ಈಗ ಕೆಳದಿಯ ಗುಂಡಾ ಜೋಯಿಸರ 
ಪ್ರತಿಪಡಿಸಿರಂವ "ವೆಂಕಣ್ಣ ಕವಿಯ ಕೀರ್ಶನೆಗಳ'' ರಚಕರಾದ ವೆಂಕಣ್ಣ, ರಾವಂದಾಸರಂ 

(ಮುಸ್ಲಿವರಾಗಿದ್ದು ಹಿಂದೂಧರ್ಮ ಒಲಿದಾತ) , ಇವರೆಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಪಂಗಡದವರೆ 

ಬಂದಿದಾರೆ, 

. ಅಂಡಾಳ್ ಅಥವಾ ಗೋದಾದೇವಿಗೆ ರಂಗನಾಥನೊಲಿದಂತೆ, ಹದಿನೆಂಟರ 

ಶತಕದ (ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೭೫೦) ಹೆಳವನ ಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯವ್ಮೂ, ಆದೇ ಊರಿನ ಅಧಿದೈವನಾದ 
ರಂಗನಾಥಸ್ಟಾವಿಂಯ  ಪರಮಭಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದ 
ಗೋಪಾಲದಾಸರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದಂ ಅನೇಕ ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂತೆಯೆ ' 
(೧೯೦೩) ಹರೆಪನ ಹಳ್ಳಿ ಭೀಮವ್ವ. 

ಭಕ್ತಿಭಾವ ಒಂದೇ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರರಲ್ಲಿ ಇರುವ ದಾಸ್ಯಭಕ್ತಿ, ಮಧುರ 

ಭಾವ, ಸಖ್ಯ, ಭೃತ್ಯಭಾವ ಸ್ಮರಣೆ, ಕೀರ್ತನೆ (ಸ್ತುತಿ) ಇವೆಲ್ಲ ವಂಂಂದರಿದಂ, ಹರಿದಾಸ 

ರಲ್ಲಿ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆ ಆಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ಕೃತಿ ರಚನೆಗಳ ಕೆಲವು ಹೋಲಿಕೆ 

ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆಳ್ವಾರರು (ಪೊಯ್ಗೈ) ಮಂದಲ ತಿರಂವಾಂದಾದಿಯಲ್ಲಿ 

ಹೇಳಿದಂತೆಯೆ, ಪುರಂದರದಾಸರೂ: 

ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ನೋಡೊ ಹರಿಯ 

ಒಳಗಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ನೋಡೊ ಎಂದರೆ, 

ವ್ಯಾಸರಾಯರು : 'ಅಂತರಂಗದಲಿ ಹರಿಯ ಕಾಣದವ ಹಂಟಂ್ಬ ಕುರಂಡನೋ' ಎನ್ನು 

ತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನೆ ವಿಜಯದಾಸರು, '"ಆಂತರಂಗದ ಕದವು ಕೆರೆಯಿತೆಂದು, ಹೃದಯಂಕವಂಲ 
ದೊಳಗಿನ ವಿಜಯಂ. ವಿಠಲನ ಕಂಡೆ" ನೆಂದಂ ನಂಡಿಯಂತ್ಪಾರೆ, 
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ತಿರುಮೆಳಿಶೈ ಆಳ್ಕಾರರಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಳಸಿ ತತ್ವ ಪ ಪ್ರಶಿಪಾದನೆ ಮಾಡಂವ 

ಚವಂತ್ಕಾರವಿದೆ. ಅದನ್ನೆ ಗೆ ಸರ ತಮ್ಮಾ' ಏಠಲ"`ರಂ 

ವಾಯಂದೇವರ ಅವತಾರತ್ರ್ರಯ ಬಣ್ಣಿಸಂತ್ರ ಹೇಳಂವ ಕೀರ್ತನೆಯ, ಕೆಲವು ಸಾಲಂ 

ಗಮನಾರ್ಹ: 

ಐದನೆ ತಿಂಗಳಲಿ ನಿಶ್ಚೆ ಸಿದೆ. ॥ಪ॥ 

ಐದು ವರುಷದನನು ಮುಂದಾಹ ಶುಭಚರಿಸೆ ॥ಅ. ಪ.॥ 

ಐದರೊಳನೊಂದರ ಕನಯ ನೆನಸಿಕೊಂಡು 

ಐದರೊಳಗೊಂದು ಮಾರ್ಗವನೆ ಪಿಡಿದು 

ಬದರೊಳಗೊಂದು ಹಾರಿ ರಕ್ಕಸರ 

ಐದೆರಡು ವರುಷಗಳ ಮ್ಲಾನ ಮಾಡಿದನೆಂದು ॥೧॥ 

ತೊಂಡರಡಿಪ್ಟೊಡಿ ಆಳ್ವಾರರೊಂದೆಡೆ ತಾನು ದೈವ ಭಕ್ತನೆಂದಂ ಸೋಗು ಹಾಕಿ 
ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ದೈವಕ್ಕೇ ವಂಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ವಿಫಲರಾಗಿ ನಕ್ಕೆನೆಂದಂ ಒಂದೆಡೆ 

ಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಂದರದಾಸರ “ನಗೆಯಂ ಬರುತಿದೆ ಎನಗೆ ಸಗೆಯಂ ಬರಂತಿದೆ ! 

ಡಂವುದ ಕಂಡು...''ಎಂಬ ಕೃತಿ ಆಳ್ವಾರರಂಡೆಂದೆಂ 
ಹೀಯಾಳಿಸಂವ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. 

ಶ್ರೀರಂಗದ ರಂಗನಾಥನನ್ನು ಕಂಡ ತಿರಂಪಾಣಿ ಆಳ್ವಾರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೂ ನಿ ವಂಯಂ 

ನಖಶಿಖಾಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದರಂ. ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ 
ವರ್ಣನೆ ಆನೇಕ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಂ ಬರುತ್ತದೆ, ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ “'ಕಂಗಳಿ 
ದ್ಯಾತಕೊ ಕಾವೇರಿ ರಂಗನ ನೋಡದ'' ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಂ ಬಣ್ಣಿಸುವಂತೆಯೆಂ 
ಅವರದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃತಿ "ಇಕ್ಕೊ ನೋಡೆ ರಂಗನಾಥನ ಚಿಕ್ಕಪಾದವ'' ಎಂದಂ ಪಾದ 
ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದೆ ; ಪುರಂದರದಾಸರ ಒಂದಂ ಸುಳಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾರೆ : 

ಪಾದ ನಖ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಜಾನು ಜಂಘೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ 

ಊರುಕಟಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ನಾಭಿಕುಕ್ಷಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ 

ಉರಕಂಠ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಅಂಬುಜಮುಖ ಪರಿಪೂರ್ಣ 

ಶಿರೋಬಾಹು ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಶಿರೋರುಹ ಪರಿಪೂರ್ಣ 

ಸರ್ವಾಂಗ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರರಂದರವಿಠಲ ॥ 

ಆಳ್ವಾರರಂ ಕೃಷ್ಣನ ವಿವಿಧ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾತೃವಾತ್ಸಲ್ಮದಿಂದ ಯಶೋದೆ 
ಯಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ವರ್ಣಿಸಿದಂತೆ, ಹರಿದಾಸರೆಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು 'ಒಂದಿಲೊಕದಂ ರೀತಿ 



ಹರಿದಾಸರು-ವಚನಕಾರರು-ಆಳ್ವಾರರು 543 

ಕಂಡಂ ಆಡಿಸಿ, ನಲಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಂದರದಾಸರಂತೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಮರೆಂದರೆ, 
ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರ ಒಂದೇ ರಚನೆ ಅವರಿಗೆ ವೇಣಂಗೋಪಾಲನಲ್ಲಿದ್ದ ಭಕ್ಷಿಭಾವಕ್ಕೆ 

ಹೆಗ್ಗುರಂಶಾಗಂತ್ವದೆ.' ಪುರಂದರದಾಸರ ಒಂದಂ ಕೃತಿ ಅವರ ನಾಟ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೂ 

ಕೃಷ್ಣ ದರ್ಶನವನ್ನೂ ಓದುಗರಿಗೂ ನೀಡುವ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೂ ನಿದರ್ಶನವಾಗಂ 

ದೆ. ಬಲ್ಲ 

ಆಡಿದನೋ ರಂಗ ಅದ್ಭುತದಿಂದಲಿ, ಕಾಳಿಂಗನ ಫಣಿಯಲಿ ॥ಪ॥ 

ಪಾಡಿದವರಿಗೆ ಬೇಡಿದ ವರಗಳ 

ನೀಡುತಲಿ ದಯಮಾಡುತಲಿ ನಲಿ 

ದಾಡುತಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಬೇಡುತಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅ.ಪ 

»-.ಅಂಬುರುಹೋದ್ಭವ ಅಖಿಳ ಸುರರು ಕೂಡಿ ಅಂಬರದಲಿ ನಿಂತು ಅವರ ಸುತ್ತಿಸೆ 

ರಂಭೆ ಊರ್ಪಸಿ ರಮಣಿಯರೆಲ್ಲರು ಚೆಂಬದಿಂ ಭರತನಾಟ್ಯವ ನಟಿಸಿ 
ರುಂ ತಟ ತಕ ಧಿಮಿ ಶಧಿಶೋ ಎಂದು ರುಂಪೆ ತಾಳದಿ ತುಂಬುರನೊಪ್ಲಿಸೆ  ॥೧॥ 

ಚಿಕ್ಕವನಿವನಲ್ಲ ಪುರಂದರವಿಠ್ಮಲ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಬೇಗ ಯಶೋದೆ 

ಬಿಂಕದೊಳೆತ್ತಿ ಮುದ್ದಾಡೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ॥ 

ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲ ಲೀಲಾ ವಿನೋದಗಳನ್ನೂ ಪುರಂದರದಾಸರು ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ದಣಿದಿದ್ದಾರೆ. 

ಯಶೋದೆ ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಏನಂ ರೂಪವೆ ಶಿಶಂವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ವಂಗ ಕೃಷ್ಣ ಜಗತ್ಫತಿಯೆ 
ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೈಮರೆತ ಭಕ್ತರಾಗಿ. 3... 

ಶ್ರೀಹರಿಯ ಹತ್ತವತಾರಗಳನ್ನು ಹರಿದಾಸರಂ ತಮ್ಮ ತಪ್ಮೂದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ` 
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದಾರೆ. ವಾದಿರಾಜರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು. ಹಾಗೆಯೆ ಕನಕ 
ದಾಸರಿಗೆ ಇರುವ ಕವಿಶಾ ಚಮತೃಶಿ-ಜಾಣ್ಮೆ ಅವರ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಬರಂತ್ರದೆ. 

ಇದೇರೀತಿ, ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಘಟ್ಟದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ವಿಜಯದಾಸರಿಗೆ 
"ಸಂಳಾದಿದಾಸ'ರೆಂದೆ ಕರೆವ ವಾಡಿಕೆ... ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರಂವ ಪ್ರಾಸ 
ಪದ ಜೋಡಣೆ, ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಲ್ಲಿ ಕಂಡಂ ಬರಂವ ಪದಸಮಂಚ್ಚಯ, ಸಂಸ್ಕೃತೆ 

ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿವೆ. ಪ್ರಸನ್ನರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ ಜನಪದ-ಉತ್ತರೆ 

ಕರ್ಣಾಟಕದ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ ಅದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಂ ಬಂಡನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತವೆ: 

ದಶಃಿವತಾರ ಸ್ನುತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾದಿರಾಜರದ್ಮೊಂದಂ ಕೃತಿಯ ಸಾಲಂಗಳಂ. ಅವರಂ 
ಎಷ್ಟು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ : 

ಕೇಳೆಲೊಲ್ಲನೆ ಎನ್ನ ಮಾತನಂ ರಂಗ 

- ಕಾಳೀಮರ್ಜನ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಹೇಳೆ ಗೋಪ್ಮಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ॥ ಅ.ಪ ॥ 
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ಬಿಟ್ಟ ಕಣ್ಣನು ಮುಚ್ಚಿ ಲೊಲ್ಲನೆ ದೊಡ್ಡ 

ಬೆಟ್ಟಕೆ ಬೆನ್ನೊತ್ತಿ ನಿಂದನೆ ಬಲು 

ಸಿಟ್ಟಲಿಕೋರೆ ಹಲ್ಲ ಕಿರಿದನೆ ಈಗ 

ಗಟ್ಟಿ ಉಕ್ಕಿನ ಕಂಬ ವೊಡೆದು ಬಂದನೆ ರಂಗ 

ಮೂರಡಿ ಭೂಮಿ ಬೇಡಿ ಬಂದನೆ ತಾಯ 

ಶಿರವ ಕಡಿಯಲಿಕೆ ಕೊಡಲಿ ತಂದನೆ 

ನಾರಸೀರೆಯನುಟ್ಟುಕೊಂಡನೆ ಬಲು 

ಬೋರತನದಲಿ ಹರನಿಹಾಲ ಕುಡಿದನೆ ರಂಗ 

ಬತ್ತಲೆ ನಾರಿಯರ ಅಪ್ಪಿದ ಹೋಗಿ 

ಉತ್ತಮ ಅಶ್ವವ ಹತ್ತಿದ 

ಹತ್ತವತಾರವ ತೋರಿದ ದಟ್ಟ 
ಮೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಚೆಲುವ ಶ್ರೀಹೆಯವದನ ॥ 

ಹರಿದಾಸರ ಆಂದೋಲನ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಹದಿನೈದನೆ ಶತವಣನದಲ್ಲಿ ತಮಿಳು 

ನಾಡಿನಲ್ಲೂ ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥ ವಂಂದಂವರೆದಿತ್ತೂ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗ *"ಭಕ್ಕಿ, 
ಭಾವ್ಯೋ8 ಜನಾರ್ದನಃ'' ಎಂದಂ ವಿಜಯನಗರದ ಸಾಮ್ರಾ ಜ್ಯದ ಅರಸರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ 
ಸವ್ರೂತೆಗಳಿಂದ, ವ್ಯಾಸರಾಯರಂಥ ಕ್ರಾ ರ್ಶಿಗಳನೆ ಕತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಮುಂಂದರಿದ ಹರಿದಾಸೆ 

ಕೂಟ ಹರಿದಾಸೆರನ್ನೂ ಸಂಘಟಿಸಿದುದು ಈವರೆಗಿನ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ಸಂವಿದಿತಬೀ 

ಆಗಿದೆ. "'ದಾಸ್ಕೋ$ಹಂ'' ಭಾವ ಆಗ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹರಡಿತು, ಉತ್ತ, ಶೆ 

ಭಾರತದತನಕ, ಹಾಗೂ ದೊರದ ಅಸ್ಸಾ ಮಿ ನಶನಕ ವಿಷು ಭಕ್ಷಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತಂ, 

ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರಂವಂತೆ, 

ಕತೌಖಲು ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ನಾರಾಯಣ ಪರಾಯಣಾಃ ! 

ಕೈಚಿನ್ಮಹಾಭಾಗ ದ್ರಮಿಡೇಶು ಭೂರಿಶಃ | 

ತಾಮ್ರಪರ್ಣೀ ನದೀ ಯತ್ತ ಕೃತೆಮಾಲಾ ಪಯಸ್ವಿನೀ 
ಕಾವೇರೀ ಚ ಮಹಾಭಾಗಾ ಪ್ರತೀಚೀಚ ಮಹಾನದೀ ॥ 

ಈ ನದೀ ತೀರಗಳ ಆಳ್ವಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದೇವೆ, ಹರಿದಾಸರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದ 
ತದಿಂಳಂನಾಡಿನೆ ಭಕ್ತಿ ಆಂದೋಲನದ ಪ್ರಮುಖರು, ವೇದಾಂಶದೇಶಿಕರೂ. ಹಿಳ್ಳೈೆ 

ಲೋಕಾಚಾರ್ಕರಂ, ಮಣವಾಳ ಮಹಾಮಂನಿಗಳಂ, ಇವರು ಹರಿದಾಸರ ಪಂಥದ' ಸಮ 
ಕಾಲೀನರಂ ಎನ್ನಬಹುದಂ. ' 

ಹರಿದಾಸ ಅಂದೋಲನಕ್ಕೂ, ಮೊದಲಿಂದ. ನೆಲೆ ನಿಂತಿದ್ದ ತಎಂಳುನಾಡಿನ 
ಕೈ ಷ್ಣ ವ ಭಕ್ತಿ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಾದ್ಯ ಶ್ಯ ಅನೇಕ ; 



ಹರಿದುಸರು-ವಚನೆಕಾರರಃ- ರರ: ; 545 

ಜನ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ ೫. 

ಕರ್ಣಾಟಕದ ಹರಿದಾಸ' ಪಂಥದವರು ತವಃಗೆ ಹಿಂದೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ವೀರಶೈವ 
ವಚನಕಾರರಂ ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ'ಸ್ಥಳೀಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬಳಸಿ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ 

ವಂತ-ಧರ್ಮ ಪರಿಚಯಿಸಿದರೂ, ಆದನ್ನ್ನಿ ಅರಿತಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಿಗಂತೂ 
ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೇಳಿದ ಆಳ್ವಾರರ ದ್ರಾ, ವಿಡ ದಿವ ವ್ಶೃ ಸ್ಪಿಬಂಧೆ, ಪೂಜಾ ಸಮಯಂದಲ್ಲಿ 
"ತಾವೂ ಏಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಕೃತಿ ರಬನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದರ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥವನ್ನೇ ಸಂಘಟಿಸ 

ಬಾರದು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ "ಬಂದಿರುವುದು" ಸಹಜವೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಳ್ಮಾರರ 

ಪ್ರಭಾವ ಆಗಿರುವುದು ನಿಶ್ಚಯವೆಂಬ ಮಾತನ್ನು ವಿದಾಂಸರೂ' ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. 
ಆದುವರೆವಿಗೆ ಪಂಡಿತರ ಪಾಲಾಗಿದ್ದ ಕಾವ್ಶ, ಅರಸೊತ್ತಿ ಗೆಯ ವನ್ಯ ಆಗಿದ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯ, 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನ್ಯ ಸಾಹಿಶ್ಯ ಆಗದಿದ್ದ ರೆ ವೆ ೈಷ್ಯದ ಭಕ್ತ ಪಂಥದ ಪ್ಪ ಸಾರ ಕಷ್ಟ ವ 

ಆಗುತ್ತ ತ್ರ, ಜನಮನವರಿತ ಜನ ಳೆ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಭಕ್ಷಿ _ಡಿರ್ಮ-ವಮಂಶ 

ಪ್ರಸಾರ ಸಂಲಭವೆ ವಿನಾ ಸಾವಣನ್ಯ ಜನ ಅರಿಯದ ಗೀರ್ಮಣ ಭಾಷೆ ಹೆಚ್ಚು 

ಪ್ರಚಲಿತ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನೂ '್ರೀಪಾದರಸಿಜರು ಮನಗಂಡರು. ವೀರಶೈ ವ 

ವಚನಕಾರರ ಕನ್ನಡ ಸಮರ್ಥ ಬಳಕೆ, ಶಿವ ಭಕ್ತಿ ಪಾರಮ್ಮ, ವರ್ಕಾಶ್ರಮಂ ವಿರೋಧ, 

ಅದನ್ನೆ ಲ್ಲ ಪ್ರ ತಿ೦ಬಿಂಬಿಸಿದ ಸರಳ ವಚನಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಎಲ್ಲವೊ' ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ 

ಕಂತ್ರಾಗಿತ್ತೆಂಬುಡೂ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಂಥ ವಖಂದುಲೋಟಕ ಮಹಾನಯಭಾವರಿಗೆ ವಜ 
ಹಟ್ಸ್ ಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ವೈದಿಕಥರ್ವು ಪುನಶ್ಚ ತನ- “ಪುನರ್ಸ್ಕಾ ಪನ, ವೇದಾಗಮ 

ಪ್ರಾ 'ಸೋಣ್ಯ ಸಮರ್ಥನೆ, ಮಧ್ಯ ಮತೆ ಬ್ರಸಾರ- “ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಪ ಚಲಿತಗೊಳಿಸುವ, 

ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯ ನನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪಂಥದಲ್ಲಿ ಒಯ್ಯಲೆಂದ ಕಟ್ಟಿರೋ ಪಥವ 

ಫೈ ಕಂಡಿಕೆ ಎಂದದ್ದು 4 ಗುರುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ, ಆಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ ಗತಿಶೀಲರನ್ನ ಬಹಂದಾದ 

ವ್ಕಾ ್ಯಸರಾಯಂರು, ಹರಿದಾಸ ಪಂಥವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರೊ, ವತ್ಸಾ ಹಿಸಿಟೆರು, ಪೋಷಿಸಿದೆ£6 

ಗಂರಂ-ಶಿಷ್ಯ! ರಂ ತಾವೇ ಸ್ವಯಂ ಕನ್ನ ಡದಲ್ಲಿ ಕೃ ಕ್ಟ ತಿರಚನೆ ಮಾಡಿದರು, ಹರಿದಾಸ 

ಪಂಥದವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ರಿಗೆ ತಂಯಯವಂಥ ಕನ್ನ ಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗೀತ, ಕೀರ್ತನೆ, 

ಸುಳಾದಿ ಉಗಾಭೋಗ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ಲ ್ಲಿಕಾರಗಳನ್ನೂ ಬಳಕೆಗೆ ತಂದುದಂ, 

ಭಕ್ಷಿ ಹು ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಹೊಸೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ತಿರುವು ನೀಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನ ಡ 
ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೇ ಹೊಸ ಆಯಾವಂ ನೀಡಿತು, ವಚನಕಾರರಂ ಆಡಿದ್ದ ನನ್ನಿ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾ ಗಿ 

ಸಮಾನ್ಯ ನಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಶ್ರಾತಿಸುಭಗ ರಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಶ್ರಾ ವ್ಯ 

ವಾಗಿ ಹರಿದಾಸರ/ ಹಾಡಿದ್ದು ಜನತೆಗೆ ಒಲವು ಮೂಡಿ, ಬೃಢಭಕ್ಕಿ, ಯಂಂಂಟಾಗಲಂ 

ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು... 
` ತವಿಂಳುನಾಡಿನ ಆಚಾರ್ಯರೂ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಥಳ ಭುಣೆಯ ಸಮರ್ಥ ಬಳಕೆಯ. 

ಇದು ಆಳ್ವಾರರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೂಡಿ ಬರದ ಪ್ರಯೋಗ. ಅದಿನ್ನೂ ಈಗ ದೃಢ 

ಗೊಂಡಿತು, ' ಆಳ್ವ ರರ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಅವುಗಳ ಕವಿಸ, 
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ಸಂಸ್ಕ ಕೃತ-ತವಿಂಳು ಬೆರತ ವಂಣಿಪ್ರವಾಳದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಅಚಾರ್ಯರು ವ್ಯಾಃ 

ಜನರಿಗೆ ಹೋದ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು "ಸಾರಿದರು. ಪಿಳ್ಳೈ ೮ 

ಚಾರ್ಯರು, ತಾವು ಬರೆಯುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ತಮಿಳಿಲ್ಲೇ ಬರೆಯುವನೆಂದಂ, ವ ವ್ರತ "ಈ 

ಇವರು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ಧೆ ತೆ ಸಿದ್ಧಾ ಂತ ಕಿತ ಗ್ಗ 

"ತತ್ತ ಎಸೆ ಯ”. (ತತ್ತ್ವ ತ್ಸ ಯಂಬಂದರೆ-ಚೆತ್, ಅಚಿತ್ ಮತ್ತು ಈಶ ರ). ಫ್ಲಿ ್ರೀಐ 

ಧರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾ 0ತವನ್ನು * ವರಿಸಿರುವ ಗ ಗ್ರಂಥ, “ಮಂಮುಕ್ಷಂಪೃ। ಡಿಸ: ಇದರಲ್ಲಿ 

ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ” ಎಂಬ ಆಷ್ನಾ ಸರೀ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ. ಕಂಠಿತಂ ವ್ಯಾ 

ಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ಲಿ ೀವೈಷ್ನ ಷ್ಠ ವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಿರುವಂಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 

“ಸರೆ ೈಧರ್ಮಾನ್ ಪೆರಿತ್ಯ ಜ್ಯ "ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂವ್ರಜ 

ಅಹಂತ್ವಾ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಹೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾ ಮಿ ಮಾಶುಚಃ'' 

ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಸೆ ರ್ಯ ವಿವರಿಸಿ ಇಷ್ಟು ಧರ್ಮದ ಅನಂಷ್ಕಾನ, ಹಾಗೂ ಶರ। 

ಧರ್ಮವನ್ನೂ (ಪ್ಲ ಸ್ಪಪಶ್ತಿ ) ಬೋಧಿಸುವದೆಂಬಂದನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿದರು. 

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಭಕ್ತಿ ಆಂದೋಲನ ದೇಶಿಕರಂಥ, ವುಹಾಭಕ್ತ--ವಿದಾ 

ಮೂಲಕವೂ ಮುಂದಂವರಿಯಿತಂ, 

ಇವರೆಲ್ಲ ಸಾರಿದ್ದು ಒಂದೇ : ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನೆ ಸ್ಥ ತಂತ್ರ. ಜೀವರೆಲ್ಲ « 

ಆಧೀನರು. ಪರತಂತ್ರ! ರ ನಾರಾಯಣನೊಬ್ಬ. ನೆ ಪರದೈ ವ ಪರತತ್ತ್ವ 

ವೈಷ್ಣವ ಆಚಾರ್ಯರಂ ಹೇಳಿದ್ದೂ ಹೀಗೆ : ಭಗವತ್ ಪ್ರಾ. Fy "ಕೇವಲ 

ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಂಪುದಿಲ್ಲ,  ಭಗವತ್ಟೇವಂ, ಅವನಲ್ಲಿ ಇಡುವ 4 
ಅನುರಾಗದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪ್ಪಾ ಪ್ತ ಬಾಗುತ್ತದೆ. } 

ಹರಿದಾಸರ ಅಭಿವಂತವೂ ಹೀಗೆಯೆ. ಭಕ್ತಿ, ಮಾಹಾತ್ಕ್ಯಜ್ಞಾ ನ್ದ ಭಗವಂ 

ನಿರ್ವಾಜ್ಯ ಪ್ರೇವಂವೇ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾ ರ ಎಂದಂ ಅವರಂ "ನಾರದರು. 

ಶ್ರೀವೈ; ಷ್ಣ ವ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣಾಟಕ ದಾಸ ಪಂಥದವರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರಂವ ಉ 

ಮನೋಧರ್ಮ" ಸಮದರ್ಶನ ದೃ ಷ್ಟಿ, ಅನ್ಯಾದೃ ಶವಾ ದದ್ದು. ವಿಷ್ಣು! ಜಭ 

ಪರಮೋದ್ದೇಶವಾಗು ಳ್ಳ ವರಂ ಶಿವದ್ದೇ ಕಷಿಗಳಾಗಿರಲಲ್ಲವೆಂಬದ ಹರಿದಾಸರ ( 

ಕೃತಿಗಳಿಂದ ಕಂಡು ಬರಂವ ಅಂಶ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವೊಂದೆ ಮಂಕ್ಸಿಗೆ ಸಾಧನಕ 

ಇಟ್ಟ ರೂ ಸಾರಿದರಂ. 

ಎಂಡು ಪಂಥದವರೂ, ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇದು : ಮಾನವನಿಗೆ ಬೆಲೆ, ಪ್ರಾವ 
ನೀ ಡುವುದು, ಅವನ ಹುಟ್ಟಿ ದ ಕುಲವಲ್ಲ. ಅವನ ಪಾಂಡಿತ್ಯ: ವಲ್ಲ, ಆಃ 

ಮೂಡಿರುವ ನೈಜಭಕ್ತಿಯೆ ಅನನ ಆಂತರಿಕ ಔನ್ನತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. "ಮುಕ್ತ ಕ 
11 . ನಂಭೂತಿರವಂಲಾ.ಭಕ್ತಿಶ್ಚ ಶತ್ಸಾಧನಮ್'' ಎಂದೇ ಹರಿದಾಸರ ವಾಕ್ಯಐ 

ಆದನ್ನು ಬೇರೆ ಇಂದಂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ ಆಚಾರ್ಯ ರಂಪ್ಪ ಕತಿಫಾದಿಸಿದರಷ್ಟೆ. € 

ಧನ ಮದ, ಆಭಿಣಾತಮದ ತೊಡೆಯುವುವ ಫ್ರೀವೈಷ್ಠ ವ ಲಕ್ಷಣ, ಹರಿದಾ: 

| 
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"ಒಬ್ಬರಾದ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ಳ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಂಡಿತ್ಯ--ಎಲ್ಲ 

`ವನ್ನೂ ಸಹ ಹರಿದಾಸರಾದ ಅನಂತರ ಕನ್ನಡ ಪದ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಭಕ್ಷಿಗೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ 

ನೀಡಿದ್ದು ಹರಿದಾಸ 'ಪ್ರಯರಂ ಬಲ್ಲ ವಿಚಾರವೆ ಆಗಿದೆ, 1. 16 
ಮಣಮಳ ಮುನಿಗಳೆಂಬ ಆಚಾರ್ಯರಂತೂ '"ಭಕ್ತಿ ಮಂದಿರದ ಬಾಗಿಲು ಮ್ಲೇಚ್ಛ 

ನಿಗೂ ತೆರೆದಿದೆ"'ಯೆಂಂದರಂ 

ಭಕ್ತಿಂಪ್ಸ ವಿಧಾ ಹ್ಯೇಷಾ ಯಸ್ಮಿನ್ ಮ್ಲೇಚ್ಛೇಷಿ ರ್ತಿತೇ । 
ಶಸ್ತೃದೇಯಂ ತತೋಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಸಚಪೂಜ್ಯೋಯಥಾಹ್ಯಕಂ I 

- (ಆಚಾರ್ಯ ಹೃದಯ --ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ) 

ಹರಿದಾಸ ಪಂಥದವರ ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾನವನಲ್ಲಿ ನೆಲ 

ಸಿರುವ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಯ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕನಕ 
ದಾಸರು, ಪುರಂದರದಾಸರು, ಶಿರಂಪಾಣಿ, ತಿರಂಮಂಗೈ, ನಮ್ಮಾಳ್ಕಾ ಿರರೊ ನಿಬರ್ಶನ, 

ಹರಿದಾಸರು ಸಾರಿದ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನೇ ಮಧಂರಕೆವಿಯಾಳಾ ರರು 

ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯಪ್ತಬಂಧವಾದ "ಕಣ್ಣಿಸಂಣ್ ಶಿರಂತ್ರಾಂಬು' ವರಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದು, 
ಕನಕದಾಸರು, ಪುರಂದರದಾಸರು, '"ಗಂರಂವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ 

ಮಯಕುತಿ'' ಎಂದರೆ, ವಾದಿರಾಜರಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೂ * ಹರಿಪರದೇವಶೆ ಎಂದರು 
ಪುತಲಿರಂ ಗುರಂವಂಖದಿಂದ ಸಚ್ಛಾಸ್ಟ್ರ ಪುರಾಣವ ನಿರಂತದಿ ಕೇಳು", “ಗುರುಭಕುತಿ 

ಯಿರಬೇಕು ಹಿರಿಯರ ಕರಂಣವು ಟೇಕು ಹರಿಕಣಿಗಳ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳುತಿರಬೇಕು ನಿರಕುತಿ 

ಬೇಕು ವಿಷುವಿನಾರಾಧನೆಬೇಕು. ಎಂದೇ ಘೋಷಿಸಿದರೂ ಹರಿದಾಸ ಪಂಥದವರೂ 

ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡಿದ್ದ ವರಾನವನಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುವ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಯ ಗುಣಗಳಿಗೆ, 

ಮಣವಾಳೆ ಮಹಾವಂನಿಗಳು ತಮ್ಮ "ಆಚಾರ್ಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರಂ 
ವಂತೆ, 

ಅಹಿಂಸಾ ಪ್ರಥಮಂ ಪುಷ್ಪಂ ಪುಷ್ಪಮಿಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಃ 1 

ಸರ್ವಭೂತದಯಾ ಪ್ರುಜಸ್ಪಂ ಕ್ಷಮಾ ಪುಷ್ಪಂ ವಿಶೇಷತಃ | 

ಜ್ಲ್ಲಾನ ಪುಷ್ಪಂ ತಪಃ | ಪುಷ್ಪಂ ಧ್ಯಾನ ಪುಷ್ಪಂ ತಥೈವಚೆ 

ಸತ್ಯಂ ಅಷ್ಟವಿಧಂ ಪುಷ್ಪಂ ವಿಷ್ಣೋಃ ಪ್ರೀತಿಕರಂ ಭವೇತ್ ॥ 

ಎಂಬ ವಳಾತೂ ಹರಿದಾಸ ಪಂಥದವರು ಸಾರಿದ ಕೆ ೈತಿಗಳ ಸಂದೇಶವೂ ಒಂದೇ ಎಂದೆನಿ 

ಸುತ್ತದೆ. ವಂಹಾಪುರುಷರು, ಸಾಧಂಸಂತರಂ, ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲೆ ಇರಲಿ, ಅವರ 

ಆಲೋಚನೆ-ಭಾವನೆ ಒಂದೇ ಆಗುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದೆನ್ನಲು ಈ 
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ಭಕ್ತಿ ಆಂದೋಲನ ನಿಧರ್ಶನ ಆಗಿವೆ. ಎರಡು ಆಂದೋಲನಗಳೂ ಪರಮಾತ್ಮನ 

ಸೇವೆಯೆ, ವೈಷ್ಣವಾನಂಷ್ಕಾನದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ, ಭಕ್ತ-ಭಗವಂತ, ಹರಿದಾಸ ಸರ್ವೋತ್ರವೂ 

ತ್ವಕ್ಕೆ " ಮಹತ್ವ ವನ್ನೂ, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ವನ್ನೂ ನೀಡಿವೆಯೆಂದಂ ಒಮ್ಮನದಿಂದ 

ಹೇಳಬಹುಧಂ, 
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ಲ 

ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಬ 

ವಚನ ಚಳುವಳಿ, ಡಾ. ಹಿ, ವಿ. ನಾರಾಯಣ(1081), ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಶ್ರೀ ಸರ್ಪಭೂಷಣ 

ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಪುಟ 1. 

ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಎಂ. ಚಿದಾನಂದೆಮೂರ್ತಿಯನರ "88581680878 and 

His contemporaries in Karnataka‘ 'ಬಸವೇಕ್ವರರು ಹಾಗೂ ಆವರ 

ಸಮಕಾಲೀನರು” ಲೇಖನ ಗಮನ. ರ್ಹ 500181 contents of Indian Religi- 

ous Reform Novements, Ed. ©,3,F. Sen, institute of 
Historical Studies, Culcutta. 

ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೊ. ಭೂಸನೂರಮಠ ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ 'ವಚನ ಸಂಗ್ರಹ'ದಿಂದ 
ಉದ್ಭರಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ, ಪು. 829), 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ವಶಿಯಿಂದೆ ವಚನ 

ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, 

ವಚನ ಚಳುವಳಿ, ಡಾ, ಪಿ, ವಿ. ನಾರಾಯಣ, ಪು. 48, ಪ್ರ ಸರ್ಪಭೂಷಣಮಠ, 

ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಪರಿಶೀಲನ, ಡಾ, ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್, ಪು. 88 (ಎರಡನೆ ಮುದ್ರಣ-1972), ಉಷಾ 
ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ, ಮೈಸೂರು, 

ಇದನ್ನೆ ವಚನಕಾರರು *'ಸಂಬಳಿಗೊ!ಲು'' ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಲು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು 
ಹೋಗುವ ಪದ್ಧತಿಯಿದ್ದಿತೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಮಾಸ್ತಿಯನರ ಸಾಟತ್ಕ : ವಿಮರ್ಶೆ, ಭಾಗ-4, ಪು, 118, 



ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯ ಹಿನ್ನೋಟ 

ಇದುವರೆವಿಗೂ ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನದ ಉಗಮವು, , ಸ್ವರೂಪ, ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿ 

ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಗೀತ, ಭಕ್ಷಿ ಸ್ಪಸರ. ಎಲ್ಲ ಕೂತ) ವಿಸೆ:ಚಿಸಿಪ್ಲೇವೆ. ಹರಿದಾಸರ 

ಭಕ್ತಿ: ಪಂಥ ಕ್ರಮೇಣ ಒಂದು ಅಂದೋಲನನವೆ ಆಗಿ ಸಂಘಟಿತಗೊಂಡು. ಬೆಳೆದು 

ಬಂದದ್ದರ ಸ್ವರೂಪ, ಪರಿ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ತಿಳಿದು 

ಬಂದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಂನಗಾಣಿಸಬಹಂದಾಗಿದೆ : 

ಶಕ  ಹರಿಧಾಸರನ್ನು -ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ವನ್ನೂ ಕುರಿತ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆದಿದ್ದ 

ಒಂದಂ . ಆಂದೋಲನ (Movement) ಆಗಿ 'ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಡೆಸಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನ 

ವಿದ, ಮೊದಲನೆಯದೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ; 

ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಭಾರತದ ವಿವಿಭೆಡೆ ಇದೇ 

(ಕ್ರಿ.ಶ. 14 ರಿಂದ 19 ನೇ ಶತಮಾ: ದವರೆಗೆ) ನಡೆದ ಇತರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ: 

ಚಳುವಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

[a 

3. ಹರಿದಾಸ ಸಂಪ್ರದಾಯವೆಂಬುದೆ ಹೇಗೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ ಎಂದು 

ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿವೆ:ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

4, ಹರಿದಾಸ ಅಂದೋಲನವನ್ನು ಐಚನಕಾರ ಆಂದೋಲನ ಹಾಗೂ ತದಿಂಳ" 

ನಾಡಿನ ವೈಷ್ಣದ ಸೆಂತರಾದ ಆಳ್ವಾರ್ ಆಂದೋಲನದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ 

ತೌಲನಿಕ ಸಮಿಕ್ಷೆ ಸರ 

5, ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆದ್ಯ ರ್ತಕ ಶ್ರೀಪಾದರುಜರೆಂಬಂಥ ಶ್ರೀ ಜಿ. ವರದ 

ರಾಜರಾಯರ ನಿಲುವನ್ನು ಸ 

ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ತವನಿಧಿ, ಅಕ್ಷಯನಿಧಿ ಕೂಡ. ಇದರ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಸಂಪತ್ತಿ, (ಕದಳಿ ಖರ್ಜೂರ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಎನ್ನುವ ವಾದಿರಾಜರ ನುಡಿವ 

ಯಂತೆ) ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ: ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಧುವಿನಂತೆ ಒಳಕೊಂಡ 

ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಗವಂನಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಲ್ಲಿ 

ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ಇನ್ನೂ ಆಕರ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆಯೆಂದೆನ್ನಿ ಸುತ್ತದೆ. ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ 

ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಬರು. : ಬರುತ್ತಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು ಚರ್ವಿತಚರ್ವಣ 

ವನಿಸಿದರೂ ಅಲ್ಲಿ: ಸಾಹಿತ್ಯ, ಆಂದೋಲನದ (Spirit) ಸತ್ತ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 
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ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಹರಿದಾಸ ಉಗಮವೂ ಅನಾದಿ, ಆಂದೋಲನವೂ ಅಮರವೆಂದೆನಿಸು 

ತ್ತ ph (ಹರಿಭಕ್ತಿ ಯಿರಂದ ತನಕ ಹರಿದಾಸರಿರಂವರೆಂಬಂತೆ.) 

`' ಸಹಿತ ದ ಅಂಗವಾದ ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಯಲು ಇರುವ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ 

ವಾದದ್ದು, ಸಾಹಿತ್ಯ ದ ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತಸ್ಸತ್ವ, ಇದಂ ಹರಿದಾಸರಿಂದ ಸಾಧಿತ ಆಗಿದೆ. 

ಅವರಿಂದ ಹಳಗನ್ನ ಡೆ ನಡುಗನ್ನಡ ಹೊಸಗನ್ನ ಡೆ ಆಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೊಸತಿರುವನ್ನೆ 

ಪಡೆದಂತಾಗಿದೆಯೆಂಬುದು ಸುವೆದಿದಿತ. 
ಈ ಎಲ್ಲ ದ್ದ ೈಷ್ಟಿಗಳಿಂದ, ಹರಿದಾಸ ಆಅಂದೋಲನ-ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಯ 

ಬೇಕಿದ್ದ. ದಕ್ಕ, ಸ್ಟಾ ಮಾಣಿಕ ಪ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿನದಂ, . ಏಕೆಂಬರೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಯಾಪಾ 

ಗಲೂ ಸತ್ಯಾನ್ಹೇಷಣೆಗಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಜೆ೧ರಂ 
ವಂಭದು, "ಫೈಬವಿದು ಬಾಳ್ಗುದಕೆ, ಸಿ೦ಿನಿಲಯನ ಗುಣಗಳ ತಿಳಿದು ಭಜಿಸಂವುದೆ", 

'ಫಲವಿದ: ಬಳ್ಳ ದಕೆ'6ಡರು ಕ್ಕ ಶೀ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು. ಹರಿದಾಸರ ಹರಿಭಕ್ತಿಯ ಈ 

ಆಂದೋಲನ ಮಂಂದರವರಿಯಲ್ಲ ಇದರಿೀಡ ಸತ್ಆಲೋಚನೆ ಸದಾ ನೆಲಸಿರರಿ, 

ಎಂಬುದೆ ಈ ನಿಬಂಧದ ಫಲಶ್ಭಾತಿ, 

ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು 

1 ಶ್ರೀ ಸಿ, ಎಸ್. ರಾಮಃಚಂದ್ರರು ಡಾ| : ಜಿ, ವರೆಡರಾಜಾರುಯರ - ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 
` ಹರಿದಾಸ . ಸಾಹಿತ ಭಹಕ ಅಧ್ಯಯನ (16016110 5106) ಕೈಗೊಂಡು, 
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಪಿಹೆಚ್,ಡಿ, ಪಡೆದಿರುವ ನಿಬಂಧ 



ಅನುಬಂಧಗಳು 



ಅನುಬಂಧ '೧ 

ಹರಿದಾಸರು ತನ್ಮು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಸಿಸಿಕುನ ಸ್ಥಳ. ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು 

ತಿರಂಪತಿ ಪಂಡರಾಪುರ ಬೇಲೂರು 

ಮನ್ನಾರಕ ಕುಂಭಕೋಣಂ ' ' ಕಂಚಿ 
ಬಂಕಾಪುರ ಅಳಗಿರಿ ಹಂಪೆ 

ದ್ಯಾರಕಾ-ದ್ವಾರಾವತಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ- ಕಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರ 

ಪಶ್ಚಿಮದ ರಂಗಧಾವಂ 
ಬದರಿ ಪ್ರಯಾಗ ಗಯಾ 

ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಕೂಡಲಿ ತೊರವೆ 
ಉಮ್ಮತ್ತೂರಂ ಗೋರಂಟಿ ಘಟಕಾಚಲ 

ಶೃಂಗೇರಿ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಕೊಂಚೆಯೂರಂ ಚೆನ್ನ 
ಅಹೋಬಲ ಕದರಮಂಡಲಗಿ . `: ಕಾಗಿನೆಲೆ 
ಗೋಕರ್ಣ ರಾಮೇಶ್ವರ ಕಾಳಹಸ್ತಿ 
ಬಾಡ ಯಾದವಗಿರಿ ಕದಳಿ ಕದಳಿರಂಗ 
ಭಾಗ್ಯಪುರ ಬೇರಣಪುರ ಮಣಿಪುರ 
ಶ್ರೀಮುಂತ್ರಾಲಯಂ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಫ್ರೀವಂಂಪ್ಕ 

ಸೋದ್ದಾಕ್ಷೇತ್ರ ಮಳಖೇಡ 

ವಂಹಿಷಿ ನವವೃಂದಾವನ 

ತಿರುಪತಿಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಹರಿದಾಸರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಳರೆಡಿರುನ 
ನಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳು 

ವೆಂಕಟ ತಿರುಮಲ ಪನ್ನಗಾದ್ರಿ ನಿವಾಸ 
ವೆಂಕಟೇಶ ತಿಮ್ಮಾಸೆಟ್ಟಿ ಪನ್ನಗಾಚಲನಿವಾಸ 
ವೆಂಕಟರನ್ನ ತಿಮ್ಮರಾಯಂ ಶ್ರೀಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟ 
ವೆಂಕಟರವಂಣ :  ತಿರಂವಂಲೇಶ ಶ್ರೀಶ್ರೀನಿವಾಸ 
ವೆಂಕಟನುಯಕೆ ತಿರುಪತಿ ನೆಲೆಯಾದಿಕೇಶವ ಶ್ರೀವಿಧಾತ ವಂದ್ಯ 

ವೆಂಕಟೇಶಪ್ರಭಂ ತಿರಂವೆಂಕಟಪ್ಪ ಮೂಡಲಗಿರಿಯಪ್ಪ 
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ವೆಂಕಟಸಿರಿನಿಲಯ 

ವೆಂಕಟಶೈಲಾಧಿಪ 

ವೆಂಕಟಾಚಲನಿಲಯಂ 

ವೈಕೂಂಶಪೈರವಾಸ 
ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ಮಾಧವ .. 

ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ : ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನೆ 

ಬೆಟ್ಟದೊಡೆಯ ಮೂಡವಾದ್ರೀಶ 
ಬೆಟ್ಟದ ವೆಂಕಟ , ಸ್ವಾವಿಂಪುಷ್ಕರಿಣೀಶೆ 

nas ನಾಸ ಗೋವಿಂದಸೆಟ್ಟಿ 

. ಂಕಟಿ ಭೋ ವೆ 

Hodis 'ನೆಂಕಟಾದ್ರಿ ಕೇಶವ ದವ 
ಶೇಷಗಿರೀಶ ಅಲವೆಂಲಂ ಮಂಗಾಪತಿ 

,ಶೇಷಾದ್ರಿವಾಸ ಶೇಷಾದ್ರಿ ತಟಿವಾಸ 
ಶೇಷಗಿರಿನಿವಾಸ . ಶೇಷಗಿರಿವರ ತಿಮ್ಮರಾಯೆಂ 

ಶೇಷಾಚಲಘನ್ನ ' 

' ಇಲ್ಲಿ ದಿ॥ ಡಾ, ಜೈ ವರದರಾಜರಾಯರ ನೆರೆವ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಮವಾದದ್ದಾ, 



ಅನುಬಂಧ. ೨ 

ಸರಹರಿತೀರ್ಥರ ಕೂರ್ಮ ಶಾಸನ ಪಾಠ 

(ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಸನ : ಎಪಿಗ್ರಾಫಿಯ ಇಂಡಿಕಾ ೬ನೇ ಸಂಪುಟ : ಸಂಖ್ಯೆ5೫) 

1. ಶಾಸನ ದೊರೆತ ಸ್ಥಳ : 

ಪ್ರೀಕೊರ್ಮ-ಸಿಂಹಳಚಲ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಟಿ ಂಧೃಪ್ಪದೇಶ. ನರೆಹರಿತೀರ್ಥರೆಂ 

ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿಷ್ಕರಾಗಿದ್ದರೆನ್ನುವುದನ್ನು ಶಾಸನ ಸ್ಪಪ್ಟೀಕರಿಸುವು 
ದಲ್ಲದೆ', ಅವರು ಕಳಿಂಗ ರಾಜಾಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದುದೂ, ಕಳಿಂಗ ರಾಜನಿಂದ 
ಪಡೆದ ಶ್ರೀ ಮೂಲರಾವಂ-ಸೀತಾಮಾತೆಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಂರಂಗಳಾದ 

ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸವಂರ್ಪಿಸಿದಂದೂ ಶ್ರೀನರಣರಿ ಯತಿ ಸ್ತೋತ್ಸವೆಂಬ ಕೃತಿ 
ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಆಗಿದೆ ಬಂದಿದೆ, 

2 ಶಾಸನದ ಕನಲ 1 ಕ್ರಿ, ಶ. 1264-1294 ರವರಿಗೆ 
ಶ್ರೀನರಹರಿಕೀರ್ಥರ ಕುರಿತು ಒಂಬತ್ತು ಶಾಸನಗಳು ದೊರೆತಿಬೆಯಂನ್ಸಲಾಗಿದೆ, 

ಕಳಿಂಗ ಆಂಧ್ರದ ಅನೇಕ ರಾಜ ವಂನೆತನ-ಫ್ರೀವಂಂತೆರನ್ನು 'ವಂಗ್ಲೈವ6ತದ ಪರವಲಯ 
ದೊಳಪಡಿಸಿದ ಯಶಸ್ಸು ನರಹರಿತೀರ್ಥರದಂ. 

1, ದೇವಃ ಶ್ರೀ ಕವಂಳಾವಿಳಾಸಲಹರೀಪಾತ್ರಂ ಕಲಿ ಪ್ರೋಲ್ಲಸರ 
ಕ್ಲೇಶಕ್ಲಿಷ್ಟಜನೇಖಿಳಕ್ಷಿತಿತತೇಲೆ ಸಂಲೀನ ಬೋಧೋದಯೇ । 

ಸ್ಟೀಯ ಶ್ರೀಪದ ಪಂಕಚೈಕಶರಣಾನ್ ಸಂರಕ್ಷಿತಂಂ ಸನ್ಮುನಿ 1 
ಜಾತಃ ಶ್ರೀ ಪುರುಪೋತ್ಸಮಾಭಿಧ ಮಹಾಶೀರ್ಥಃ ಸುಮಂತ್ಯಗ್ರಣೇ 1 

2. ಯನ್ಮುನಿಭಾಷಿತಭಾಷ್ಯಂ ಭೂಷ್ಯಂ ಕಿಲ ತೀರ್ಥಿಕಪ್ಪವರ ಸಂಘ । 

ಉನ್ಮದವಾದಿದ್ದಿರದ ಪ್ರತಿಕುಂಭವಂಂಕುಶಂ ಭವತಿ 

3. ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನಕಲಾ ಕಲೋದಯಂ ಪೈಯಾಸಿಕಂ ಗೋಗಣಂ 

ಮಂದೈರ್ಭಿನ್ನಪಥಪ್ಪದಾರಿತಮಲಂ ಸುವ್ಯಕ್ತಭೇದೇಪಥಿ 1 

ನೇತುಂ ಸಂಧೃತದಂಡಮಂಡಿತ ಕರೋ ಯಪ್ರಾದರಾಸೀನ್ಮುನಿ- 

ಪ್ರಾತಃ ಸೇವ್ಯಪದಾರವಿಂದಯಂುಗಳಾದಾನಂದತೀರ್ಥೋ ಮಂನಿಃ ॥ 
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ಈ 

ಇತಿ 

೦೦ 

ಹರಿದಾಸ ಅಂದೋಲನ : ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ 

ಯನ್ಮುಖ ನಿಃಸೃತಭಾಷಾ ಲಲಿತಾ ಲಲಿತಪ್ಪಕಾರ ಪದವಿನ್ಯಾಸಾ 

ಕಮಲಾಪತಿ ಸದಕವಂಲಂ ಭಜತೇ ಭಜಮಾನಭವ ಭಯಾರಾತಿಂ ॥ 

ಆನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಸರಸ್ಕೃತೀ । 
ಲೋಕೇತ್ರ ಹರಿಪಾದಾಬ್ಜಯಂಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಯೇನಂ ಸಾ ॥ 

ತಸ್ಮಾಲ್ಲೋಕ ಸುರಕ್ಷಣಾತಿ ನಿಪ್ಪಣಾತ್ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಕರ್ತವ್ಯವ್ಯಧೀ 
ದ್ವೇಧಾವಂತ್ರೆ ತಥಾತ್ರ ಯೋಪತಿ ಜನಾನ್ ಕಾಳಿಂಗ ಭೂಸಂಭವಾನ" | 

ಹಿತ್ರಾಚಾರ ವಂಪೈತಿ ಸೂನುರಿಪಿ ಸನ್ನೀತಿಸ್ಕಿತೋ ಧರ್ಮತಃ 
ಶತ್ರುಕ್ಷ್ಮಾಪತಿವರ್ಗದಂರ್ಗ ನಿವಹಾನ್ ಭೀತಾನ್ ಅಭೀತಃ ಸ್ವಯಂ ॥ 

ಯಶ್ಚ ಶ್ರೀ ಕಮಠಾಧಿನಾಯಕ ಮಹಾಕಾಯ್ಯೈಕ ಬದ್ಧವತಃ 

ತಸ್ಯ ಪ್ರಚ್ಯುತಿವಾರಣಾಯ ಶಬರಾನೀಕಕ್ಷಿತಿ ಧ್ರಾಶನಿಂ 
ಧತ್ತೀ ಸತ್ಯರವಾಲಮಸ್ಯ ತಟೆತಾ ಸಂತ್ಯಕ್ಷ ಜೀವೇ ರಿಪೌ 

ಹಂತವ್ಯಾನ್ ಅವಶೇಷಣಾನ್ ನಿಜವಿಧಿರ್ನೋ ಯೃಸ್ಕ ಬೋಧ್ಯಸ್ತರಾಂ ॥ 

ತೇನಾನೇನ ಶ್ರೀವಂನ್ನರಿಹರಿತೀರ್ಥಾಖ್ಯವಂಂವಿವರೇಣ್ಯೇನ 
- ಕಲಿಸವಂಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪರಿಶೋಷ್ಯ ನೃಹದಿರೂಪೇಣ ॥ 

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಕವತ್ಸರೇ ಹಂತವಹವ್ಯೋವಂದ್ವಯಂಕ್ಷ್ಮಾಯಂತೇ 

ಮೇಷೇ ಶುಕ್ಲಶಾಂಕಶೇಖರದಿಸೇ: ವಾರೇ ಚ ಸೌಮ್ಮೇವರೇ 1 
ಪ್ರಾಸಾದಂ ಕವಂಾಧಿಪಸ್ಕ ಪ್ರರತೋ ನಿರ್ಮಾಯ ಶರ್ಮಪ್ರದೋ 

ಯೋಗಾನಂದನೈಸಿಂಹ ಏಷ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರೀತ್ಕಾ ಪ್ರತಿಷ್ಮಾಧಿಪಃ ॥ 



ಅನುಬಂಧ ೩ 

“ಜಯೇಶವಿತಲ''ರ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಕೃತಿ . 

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೀವಂನೆ . ಆಟ್ಸಾಜೀ ವೆಂಕಟರಂಯರದಂ (೧೮೬೮-೧೯೩೨) 

೨೦ನೇ ಶತಕದ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ' ಹೆಸರಂ. . ವಿಜಯದಾಸರ ಸಾಕಂ 

ವಂಕ್ಕಳಾದ ಮೋಹನದಾಸರ, ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ: ಬಂದ ಹರಿದಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠರವರಂ, ಇವರ 

ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳಂ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು 
ಉದ್ಭ ರಿಸಲಾಗಿದೆ.. ರಾಧಾಕ ೈಷ್ಣ ವಂಧುರಭಕ್ಕಿ, . ಸ್ತಾತಿಯೇ ಈ ಕೀರ್ತನಗಳೆ ಸಾರ, 

ಹಾಗೂ ಇವು ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಲನ ರ ದ್ಯೋಕತಕವೆನಿಸಂತ್ತವ್ಯೆ 

ಪತಿತ ಪಾವನ ರಂಗ ಸತತ ಕಾಯೋ | ಅ. 

ಗತಿಯಾರಂ ನಿನ್ನುಳಿದು ಶೃತಿವಿನುತ ಗೋಪಾಲ ॥ಪ॥ 

ಆದಿಮೂಲನಂ ನೀನಂ ಆದಿರಹಿತನೆ ಸ್ಕಾವಿಂ 1 

ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧಕ ಸೇವ್ಯ । ಸೇವಕನ ಕೃಷ್ಣಾ | ` 

ಭಾದ್ಯ ಭಾಧಕ ರಮಾರಾಧ್ಯ ಚಿತ್ಸುಕ ಸಂಖಸಿಂಧಂ 

ಕಾದಂಕೋ ನಿನ್ನವನ | ಆದಿರೋಗವ ಕಳೆದೂ ॥ 1.1 

ನಾರಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮಾನ ಕಾಯ್ಲ ವಿಖ್ಯಾತನೆ ಶೌರಿ । 
ಕ್ರೂರ ನಕ್ರನ ಕೊಂದು ಕರಿಯ ಪೊರೆದೇ |: ` 
ಹಾರಿ ಹಾವಿನ ಹೆಡೆಯ: ವಟ್ಟಿ ನರ್ತನಗೈದೆ । 
ಕ್ರೂರ ಫಣಿಯಂನಂ 1 ಪೊರೆದು ಆಕ್ಟೂರ ಸನ್ನುತಪಾಹೀ ॥2॥ 

ಪೋತಧೃವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ' ಪುಂಡರೀಕರ ಪಾಲ | 

ಖ್ಯಾತ ಅಜವಿಂಳನ 5 ವಿಜಯಸೂಕ I 

ಭೀತಿರಹಿತನ ಮಾಡು ಮಾತರೀಶ್ವ ನ ದೇವ | 

ದಾತ ಜಯೇಶ ವಿಠಲ ನೀಅಭಯ ಪಾಲಿಸೋ ದೊರೆಯೇ ॥3॥ 



ಗ್ರಂಥಸೂಚಿ 

ಹರಿದಾಸರ ಪ್ರಕಔತ ಕೃ ತಿಗಳು 

ಸನುಗ್ರ ಹರಿದಾಸ ಕೀರ್ತನ ತರಂಗಿಜೆಯ ಭಾಗಗಳು 

ಹರಿದಾಸರ ಉಗಾಭೋಗಗಳು : ಹರಿದಾಸರ. 'ಗೋಪಾಲದಾಸರಂ, 'ಚಾವೇರಾಜಫೇಟೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರಂ, 

ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಶ್ರೀಮ್ಸರಿಕಥಾವೂ ತಸಾರ, ಶ್ರೀಹಂವಿಕಲ ಪ ಪ್ರಕಾಶನ, , 

` `ಬೆಂಗಳೂರು. 

ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಂ, ಡಾ| ಕೆ. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣರಾವ*, ಬೆಂಗಳೂರಂ. 
ೇ ವಿಜಯದಾಸರ ಉಗಾಭೋಗಗಳು, ಡಾ|| ಕೆ: ಗೋಕುಲ ನಾಥ, ಬೆಂಗಳೂರಂ. 

ೇ ಪುರಂದರದಾಸರ ಹಾಡುಗಳಂ, ಟಿ ಎನ್ ಕೃ ಷ್ಣ ಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ. 

೬ ಪುರಂದರದಾಸರ ಹಾಡಂಗಳಂ, ಭಾಗ 1 ಮತ್ತು 4. ಪಾವಂಜೆ ಗೂರಂರಾವ್, 
ಉಡುಪಿ. 

ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ, ಮಿಂಚಿನ ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, - , 

ಪೂಜಾತತ್ವ,; ಆತ್ರ ಭಾನ, ಮಾಹಾಕ್ಸ್ಯಜ್ನಾನ. ಶ್ರೀಕ್ಕ ಷ್ಮಳೀಲೆ. ಲೋಕನೀತಿ 
ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಗ್ರಹ ; ಡು! ಬೆಟಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ, ಬೆಟಗೇರಿ ಹುಚ್ಚೂರಾಯಂರ 

ಸಂಪಾದಿತ ಕ್ಕ ತಿ ಸಂಪುಟ (1964-1963). 
ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು, ಡಾ| ಕೆ ಎಂ ಕೃಷ್ಣರಾವ್, ಕನಕದಾಸರ ಚತುರ್ಥ 

,ಸತಮಾನೋತ್ಸ» ವ ಸವಿಂತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸರ ಭಕ ಗೀತೆಗಳು, ಬೆಟಗೇರಿ ಕ್ಷ ಷ್ಣಶರ್ವ, ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತ ಕಾಲ(ಯಂ, 

ಧಾರವಾಡ (1965). 

ಹರಿದಾಸಭಕ್ತಿ ಸಾದನೆ (ತಾರತಪ್ಯು 'ಗೀತಾವಳಿ) ಬುರ್ಲಿ ಬಿಂದಂ ಮಾಧವ, 
ಮಿಂಚಿನಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ. 

ಹರಿಭಕ್ತಿವಾಹಿನಿ, ದಃ ಜಿ ವರದರಾಜರಾವ್, ಪ್ರಥಮಂ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನ 

ಸಮಿತಿ, ಬೆಂಗಳೂರಂ, 

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಕಾನಿಲಯದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳೆಂ 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ" ಕೃತಿಗಳು (ಪಂಡಿತ ಆವೃತ್ತಿ), (1973), 

ಸಂ, ಡಾ| ಜಿ ವರದರಾಜಾರಾವ್ 
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ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು, ಡಾ॥ ಚಿ'ವರದರಾಚಾರಾವ್, 

ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೃತಿಗಳಂ (ಪಂಡಿತ ಆವೆ ತ್ತಿ). ಸಂ, ಡೂ ಟಿ ಎನ್ ನಾಗರತ್ನ 

ಶ್ರೀ ಮಹಿಃಪತಿರಾಯರ ಕೃತಿಗಳು, ಡಾ| ಜಿ ವರದರಾಜಾರಾಏ್ 

ಶ್ರೀ ವಂಹೀಪತಿರಾಯರ ಹಾಡುಗಳು, ಸಂ, ಕಾವ್ಯಪ್ರೇಮಿ, ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ, 

` ಧಾರವಾಡ. 

ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಹಾಡುಗಳೆಂ, ಸಂ: ಾವೈಪ್ಟೇಮಿ ದ್ಯಾ 

ಶ್ರೀಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿ೦ಯಮ್ಮಾನ ಹಾಡುಗಳು | ದಾರ 

ಫ್ರಿ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾ ಥದಾಸರ ಹಾಡುಗಳಂ, — 

€ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರ ಹಾಡುಗಳಂ, 

ಹೀ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ "ತತ್ವ ಸಂವ್ವಾ ಲಿ', ಸಂ. ಪ್ರಭಂಜನ ವ್ಯಾ ಸರಾಯನ ಕೆರೆ, 

“ತುಮಕೂರು, 

'ಶ್ರೀಹರಿಕೆಥಾಮ್ಭಾತಸಾರ, ಡಾ|| ಕೆ ಎಂ ಕೃಷ್ಣರಾವ್, ಬೆಂಗಳೂರು. 

ಪ್ರೀಹರಿಕಘಾವರ್ಯತಸಾರ, ಕಲವಂದಾನಿ, ಧಾರವಾಡ. , 

ಕನಕದಾಸರ ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ, ಎನ್ ರಂಗನಾಥಶರ್ಮ 

ಕನಕದಾಸರ ನಳಚರಿತ್ರೆ, ಸಂ. ಬಿ ಎಸ್ ಸಣ್ಣಯ್ಯ 
ಕನಕದಾಸರ ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ, ಸಂ. ಆರ್ ಸಿ ಹಿರೇಮಠೆ 

ಕನಕದಾಸರ ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ, ಸಂ, ದೇ ಜವರೇಗೌಡ 
ಪ್ರೀ ವಿಜಯದಂಸರ ಸುಳಾದಿಗಳು, ಸು. ಹನುಮಂತರಾವ್ ಗೋರಬಾಳ, 

ಶ್ರೀ ವರದೇಂದ್ರ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು. 

ವಿಜಯದಾಸರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಭಾಗ ಸಂಲಾದಿಗಳೆಂ 

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ಸ ವಂಹಿಮಾ ಸುಳಾದಿಗಳಂ 

ಸಾಧನ ಭಾಗ ಸುಳಾದಿಗಳು ಭಾಗ 1 ಮತ್ತೊ 2 

:ಪ್ರವೆೀಂಯ ಭಾಗ ಸುಳಾದಿಗಳು 

ಸ್ತೋಶ್ರ ಭಾಗ ಸುಳಾದಿಗಳಂ 

ಉಪಾಸನಾ ಭಾಗ ಸಂಳಾದಿಗಳೆಂ 

ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲವಿಠ್ಕಲರ ಮತ್ತೂ ಇತರ ಹರಿದಾಸರ ಸಂಳಾದಿ 

ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರ ಸೃಷ್ಟಿಪ್ಪಕರಣ ಸುಳಾದಿಗಳಂ 
ಹರಿದಾಸರ ವಿವಿಧ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿಬಂಧಗಳು 

' ಹರಿದಾಸರ ಪದ-ಸುಳಾದಿಗಳು 
ಶ್ರೀ ಗೋಪುಲದಂಸವರ್ಯಾದಿ ಹರಿದಾಸರ ಸ್ತೋತ್ರ ಪದಗಳು. 

ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರ ಸುಳಾದಿಗಳು 
ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣೇಶಬಾಸಕೃತ ಶ್ರೀ ರತ್ನಾಕರ ಸಂತಾ ಸ್ತುತಿ" 
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ಶ್ರೀ ಸಂಂದರನಿಕಲ ಕೈತಿ ಶ್ರೀಹನುವಂದ್ವ ತ ಪೂಜಾ ಕಥಾ 

(ಭವಿಷ್ಕೋತ್ತ ರ ಪುರಾಣ) 

ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ: ಚರಿತ್ರೆ, 
ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸದಾಸ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ, ಬೆಂಗಳೂರಂ. 
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜಮಠದ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿ`ಶ್ವರರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ 

ಶ್ರೀ ಪಾದಂಗಳವರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ದೇವರನಾವುಗಳು, 1969, ಮೈಸೂರಂ, 
ಶ್ರೀಗುರು ವಿಜಯವಿಠಲರ ಕೃತಿಗಳಂ, (ಮೊದಲಕಲ್ ಶೇಷದಾಸರಂ), 

ಹನುಮಂತರಾವ್ ಗೋರಬಾಳ. 1955 

ಶ್ರೀಮದ್ಜ್ಧುದಿರಾಜತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀ ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತ: ಮಸಾರ 

ಮತ್ತು ಸೃಪ್ನಪದ. 1974 
ಸಂ. ಬಿ ಭೀಮರಾವ್, ಹರಿದಾಸರತ್ನೆಂ ಗೋಪಾಲದಾಸರಂ, ಬೆಂಗಳೂರಂ, 

ಪ್ರೀಮದ್ಧಾದಿರಾಜತೀರ್ಥರೆ “'ಗಂಂಡಕ್ರಿಯಂ'', ಸಂ. ಬಿ ಭೀವಂರಾವ್, ಹರಿದಾಸರತ್ನಂ 

ಗೋಪಾಲದಾಸರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಗುರುಸೊಃವಿಂವನಿತಲನಾಸರು ಸುಪುದಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಹರಿಭಕ್ತಿವಿಜಯ ಭಾಗಗಳಂ, 

ಗ್ರಂಥಗಳು 

ಕರ್ಣುಟಕ ಪಶುಪತ, ಭುಗ 1 ಮತ್ತು ಪ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಅ 

2. ಕನ್ನಡನಾಡಿನಚರಿತ್ರೆ, ಭಾಗ, 1, 2 ಮತ್ತು.3, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿಕ್ಕೆ ಪರಿಷತ್ತು 
ವಜ್ರವುಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರಂ.. 

3. ಕರ್ಣಾಟಕ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ, (1952), ಆರ ಎಸ್ ಪಂಚಮಂಖಿ, ಪ ಪ್ರ: 

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಮ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು. 

4, ಕನ್ನಡ ಸ: ನಹಿತ್ಕ ಚರಿತ್ರೆ, (1964), ರಂ ಶ್ರೀ ಮುಗಳಿ, ಫ ; ಉಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಮಾಲೆ ವೆ ಸೂರು. 

5, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಡಿ ವಿ ಜಿ, ಕಾವ್ಯಾಲಯ, ಪ ಶ್ರಕಾಶಕರು), -ಮೈಸೂರಂ, 

6, ಸಂಸ್ಕ ತಿ ದೇವುಡು, 

7. ಆಧುನಿಕ ಗದ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ “ಸಂಸ್ಕ ತಿ" ಕುರಿತ ಲೇಖ; ಖನ-ದೇವುಡು, ಕನ್ನ ಡೆ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು, 

8. ಅಂಡಾಳ್, ಮಹಾದೇವಿ, ಮಾರ, ಡಾ| ಎನ್ ವಿನೋದಾಬಾಯಿ, ಪ್ರ. ಉಷಾ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ, ಮೈಸೂರು, ಸ 
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9, ಕರ್ಣುಟಕದ ಹರಿದಾಸರು, ಲೇ ಹೆಚ್ ಕೆ ವಿನೋದಾಬಾಯಿ ಪ್ರ, ಪರಿವೆ 

ಪ್ರಕಾಶನ, (ರಾಜಾ ಎಸ್ ಗಂರಂರಾಜಾಚಾರ್ಯರು), ನಂಜನಗೂಡು. 

ಮಧ್ಯಶಾಸ್ರ್ರ' ಪ್ರವೇಶಿಕೆ, ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್, ನವಜೀವನ ಗ್ರಂಥಭಂಡಾರ, 

ಧಾಂವಾಡ. 
ಕರ್ಣುಟಕ ಸಂಸ್ಕ ತಿ ಸಮಿಕ್ಷೆ, ಡಂ॥ ಹೆಚ್ ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾವಿಂ. 

ಸೌದರ್ಯ ಸಮಿಕ್ಷೆ ಡಾ| ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ತ ವೆಂ ಸ್ಮಾರಕ ಗ್ರಂಥ 

ಮಾಲೆ, ಮೈಸೂರಂ. 

ಪಟಶೀಲನ, ಡಾ|| ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ, ಉಷಾಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ, ಮೈಸೂರು. 

ಅನುರಣನ, ಡಂ॥ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ. 
»  ಹೆರಿದಾಸಹೃದಯ, ಡಾ॥ ಜಿ ವರದರಾಚಾರಾವ್, ಉಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ, 

ಮೈ; ಸೂರು 

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸ, ರಂ ಶ್ರೀ ವಂಂಗಳಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ! ಅಕಾಡೆವಿಂ, 

ನವದೆಹಲಿ, 

ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ,, ಆ ನ ಪಶ್ರೀನಿಮಸರಾಘವನ್, ಅನು. ಪು ತಿನ, ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಆಕಾಡೆಮಿ, ನವದೆಹಲಿ, 

ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರು, ಎಸ್ ಕೆ ರಾವಂಚಂದ್ರರಾವ್, ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರ 

ಚತುರ್ಥ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ, ಬೆಂಗಳೂರಂ. 

ಶ್ರೀಪುರಂದರದಃಸರಂ, ಸುಬೋಧ 

ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರು, ಆರ್ ಎಸ್ ಪಂಚವಂಖಿ 
ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರು, ಜಿ ಎ ರೆಡ್ಡಿ . 

ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಯು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ, 1 ನೇ ಸಂಪುಟ, 5ನೇ ಸಂಪುಟ 

ಗಳು, 

ಕರ್ಣುಟಕ ಕಲಾದರ್ಶನ, ಅ ನ ಕೃಷ್ಣರಾಯ (ಸಂ), ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ 

ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರಂ. 

ಕನಕದಾಸ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಂ. ಬಿ ಶಿವಮೂರ್ಶಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀ, (ಕನಕದಾಸರ 4ನೇ ಶತ 

ಮಾನೋತ್ಸವ ಸವಿಂತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು). -. 

ಕನಕದಾಸರು, ಕಟ್ಟಿ ಶೇಷಾಚಾರ್ಯೆ, ವಯಂಬಯಿ. 

ಕನಕಕಿರಣ, ಸಂ. ಕಾ ತ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, (1982), ಕಾಳಿದಾಸ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ, 

ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರಂ. 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಂನಂಷ್ಯ, ಸಂ, ಡಾ|| ಜಿ ಎಸ್.ಶಿವರುದೃಪ್ಪ , 
ಪ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿ ವಿ ನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರಂ. 
ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಬೆಂಗಳೊರು, 
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ಹರಬಾಸೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಾಕ್ಷೆ, ಉಪನ್ಯಾಸ ಸಂಕಲನ, ಸಂ. ಡಾ| ಜಿ ವರದರಾಜಾ 

ರಾವ್, ಮೈಸೂರರ ವಿ ವಿ ನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು: 

ಸಾಹಿಶ್ಯಾಲೋಕನ: ವಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ, ಪ್ರ.. ಗೀತಾ ಬಂಕ್ ಹೌಸ್, 

ಮೈಸೂರು, 
ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ. ಡಾ|| ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ; 
ರೈಸ್ ಅವರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ಸೆ 

[. 

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವಕೋಶ, ಸಂ. 3.2 2, 4, ಮೈಸೂರು ಎ ವಿ ನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು 

 ಹಿಂಡೂ ದರ್ಶನ ಸಾರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ, . ಮೈಸೂರು 

ಹರಿಕಥಾವತಸಾರ, ರಾಘವೇಂದ್ಬಾ. ಚಾರ. 

` ಶ್ರೀವಂದೃಕಥಾಮೃತಸಾರ (ಸಂಕರ್ಷಣ ಓಡೆಯರ. ಟೀಕೆ), 1982, ಸಂ 

ರಾಣ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರ. 
ನಿರುಕ್ತ, ಎನ್ ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್, ಮೈಸೂರು 

ವಿಸಿಷ್ಟಾ್ಯೈತಸಾಂರ. ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯ, . 
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